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  : مالحظة

  .م١٩٨٩ هـ ١٤١٠دار العلوم بريوت لبنان عام ترتيب الصفحات هنا يكون مطابقا للكتاب املطبوع يف * 

  (( )).العناوين املضافة جعلت بني قوسني هكذا * 

  

  

  

  

  

  الفقه

  

  التاسع والتسعونالجزء 

  



٢

  

  الطبعة الثانية

  م١٩٨٩ هـ ـ ١٤١٠

ّمنقحة ومصححة مع تخريج المصادر ّ ُ  

  

  

  

  .توزيع. نشر.  العلوم ـ طباعةدار

  حارة حريك، بئر العبد، مقابل البنك اللبناني الفرنسي: العنوان

  



٣

  

  

  

  الفقه

  يسالمموسوعة استداللية في الفقه اإل

  

  

  آية اهللا العظمى

  السيد محمد الحسيني الشيرازي
  دام ظله

  

  كتاب 

  سالمالحكم في اإل

  

  

  

  دار العلوم

  بيروت لبنان

  

  

  



٤

  

  ))المقدمة((

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  . ني الطاهرنيبيآله الطحممد وى ، والصالة والسالم علنيرب العامل هللا احلمد

  .بعض هذا الشأنى تبته تبصرة ملن أراد الطالع علك )سالمم يف اإلكون احلؤ يف ش:الفقه(تاب كوبعد هذا 

  .هو املستعانقبول حسن، وبتقبله ين أد، ولبال ا يفسالمم اإلكعله مقدمة حلجيللصواب، و وفقيني أن ولؤاملسهللا وا



٥

  

  ))الوالية هللا عزوجل((

  ))الوالية التكوينية: ١((

 ن يفالم اآلكع، واليالتشر مبعىنى خرأ و،نيوكالت  تستعمل تارة مبعىنلها هللا سبحانه، وهيكة يالوال ):١ مسألة(

  .ةينيوكة التي الوالي، وهاألولالقسم 

ًرا، هو الذي يًعاملا قدًهلا إون كلل أن عاقل أي  عندكش  ال فإنهرة العقول،سبحانه ضروهللا �ا أى دل عليو

  .صنعهي الستحالة املصنوع بدون صانع ،أوجده

م العقل والفطرة كدة حلك�ا مؤأما ك، ركة عن الذيغنى ة، فهيهذه الوالى  علمجاعتاب والسنة واإلكما داللة الأ

  .والضرورة

وعبادة  حلادسقاط اإلام حبملة واسعة النطاق إلي القنينياملتدى م الواجبات علأهن إ :قالي أن ة القولكومن فذل

ة يوعيومات شك ح يفإنسانون ي من ألف ملأكثر حلاد عمتا يف هذا الزمان، فقد انضوت حتت لواء اإلوثان اليتاأل

ة يانميإ، ولو قامت محلة ريثكء اليها الشريغوثان يف اهلند وا عبادة األيلبقا أن ماك، حلادتضطهد الشعوب باسم اإل

  .زيبعزهللا اى  علكًا، وما ذلإطالق هلما أساس ن الين الذياألمرن يسقاط هذإن كمأة يمنظمة يف صفة عامل

  

  ))أقسام والية اهللا سبحانه((

  : أقسامةأربعى سبحانه علهللا ة اليت هي يان فالوالكف كيو

  ))والية الخلق((

حسب  )عليه السالم( قوله ما يفكه جماز، ريغ إىل  ونسبة اخللق،ل شيءك لنه هو اخلالقإ أي  اخللق،ةيوال: األول

ِّْأين أخلق لكم من الطني كهيئة الطري: اه القرآنكما ح
ِ َِْ َ َ ِ ِّ َ ْ ُ َ ُ ُ ْ َ َّ)ما أة فقط، كاحلر ّالإمنه  ىأتي  النساناإلأن  ك وذل،)١

   ،منا منه سبحانهإ و البناءست مني الدار لصورةأن  حىتفاضة الصورة فهما منه سبحانه إ واملادة

                                                

 



٦

 علمي الفلسفة  يفكما ثبت ذلك ،ةكة اخلاصة من احلريفكيت عضالت البناء �ذه الكحتر إذا ،املادةى ضها عليفي

  .المكوال

َخلقكم وما تـعملونهللا َوا: قوله سبحانه ولعل معىن ُ ََ َْ َ ْ ُ َ َ)نها من كصنام، لة فسرت باأليانت اآلكن إ هو هذا، و)١

  .داقباب املص

  

  ))المادة ليست أزلية((

�م ما زعمه بعض الفالسفة، ألكصورها بصور، ي وشكالألها بكشيسبحانه هللا منا اإة، ويزلتوهم وجود املادة األو

 زيلأعقل وجود ي نه الأالم، وك علم الر فساده يفك ذ،اد املادة من العدم، توهم فاسدجيإ وتصوروا خلقيأن  نواكتميمل 

  .سبحانههللا اّإال 

 نسانواإلالصورة، خلق املادة وي القدرة فقويهللا اأن  األمرى ة بالنسبة لنا، منتهيومثل خلق املادة خلق الصور الذهن

 ،نساند اإليبلها كها ءفناإها وءبقاإة وي الذهناد الصورةجيإأن  ماكة فحسب، ويلق الصورة الذهنخي ف القدرة ولذايضع

 ى، تبقهارعايدام  وجدها وماهللا يا فإن ، املادةكذل ك،صرف النظر عنها تفىنا  إذمث ،ىرعاها تبقيدام  وجدها وماي فإنه

  .فىني صرف النظر عنها وإذا

  ))والية اإلبقاء((

أن  ء، فبمجرديل شى كمته علمويوق ،هللاة اي برعاشياء بقاء األاألول األمرما تقدم يف ك ألنه بقاء،ة اإليوال: الثاين

ند درهم فرو  كياگر ناز(: ي الشاعر الفارسكذل إىل ريشية، ويالصورة الذهنما يف ك ،ه تفىنؤبقاإ لطفه ونقطع عنهاي

  .)زند قالبهاير

  ))والية اإلنماء((

ِوهو القاهر فـوق عباده ني، فهو سبحانه رب العاملمناءة اإليوال: الثالث ِ ِ َ ْ َ ُ
ِ ْ َ ُ َ)ته، يرادته ورعاإنمو بيء يل شك ف،)٢

 ىل إفضل أواأل إىل انكحال، سواء  إىل ل من حالي نوع من التحومناءبقاء، واإلد واإلاجي اإلري غمناءاإل أن ومن الواضح

  .األوىلة للحالة يمساوى خرأحالة  ىل إدون، أواأل
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  ))والية الجزاء((

ًون عقربا، كخرة ت اآلذبة يفكال أن مثار حىتاجلزاء هل هو نوع من األ أن ة اجلزاء، وقد اختلفوا يفيوال: الرابع

َإمنا جتزون ما كنتم تـعملون: ما قال سبحانهكون شجرة، كح تيالتسبلمة كو َُ َ ْ َ ْ ُْ ُ ْ َُْ ِّ)١(.   

   .)٢(دُجبل أحكون كت م حىتكحدأصدقة  ريبهللا ين اإ: ثيويف احلد

  .ون شجرةكون دجاجة، وحال النواة اليت تكضة اليت تيخرة، حال الباآل أو ايفحال اجلزاء سواء يف الدن

  .أساءإذا  ب ولده املناسب واملتشابه، مثل ضرب األاجلزاء خلق أن أو

 لهإال : ن من قالإ: )صلى اهللا عليه وآله( قوله كذل نايفي  وال،األول اتي والروااآلياتظهر من جمموع يوالذي 

ى  رأ)يه وآلهصلى اهللا عل(رب املعراج أنه ما ورد يف خك ،ةك املالئغرسهايالنواة  إذا ،)٣(غرست له شجرة يف اجلنةهللا اّإال 

   .)٤(بنونية كاملالئ

ان، مردود يالم والنظر مثال معنوك فال،ينفس العمل املعنو يون اجلزاء املاديك أن نكميف كي بأنه شكالما اإلأ

  .ةيمادة ثقل إىل فة تتحولي والطاقة مادة خف، النظركذلكل، وكالم طاقة حولت من األكن الأب

له بعض كتقال، هذا ربعطاء الشجرة الإ مث ،حاهلما حال جعل النواة شجرة الرابع، بل ريالثالث غ أن ىفخي مث ال

  .سبحانههللا ة ينيوكة التي الوالالم يفكال

  

  ))الوالية التشريعية: ٢((

  : نيان مقدمتي بعد بكسبحانه، وذلهللا �ا أ كة، فال شيعية التشري وهي الوال،ةيالوالى من قسم: ما القسم الثاينأ
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  .أحكامبحانه له سهللا ان إ :األوىل

  .ه سبحانهأحكامخالف ى م علكحي أن هريق لغحي نه الإ: ةيالثان

 كًان عمله عبثا، وذلكال لإ و،ون له غرض يف عملهيكن أم البد وكيم، واحلكيحهللا ا أن  فلوضوح:األوىلما أ

  .مكيح نه تعاىلأخالف فرض 

  :ناراديإوهنا 

  .امل فال غرض لههللا ك وا،مل ملن له الغرضكرض مالغ إذ غراض،تعلل باأل الهللا فعال اأن إ :األول

ه ريمل غيكغرض له هللا ه، واريمل لغكمل لصاحب الغرض، والغرض املكالغرض امل: نيقسمى الغرض علن إ :هيوف

س ين لكمسلم، ل كمل لنفسه، فذلكد من الغرض امليأرن إ )علل بالغرضي الهللا فعل ا(فـ  ،حنوه ونسانالذي هو اإل

 ري غ)علل بالغرضي الهللا فعل ا(ـ  ف،هريمل لغكد الغرض امليرأن إ و،م هذا النوع من الغرضكيض احلمن غراملقصود 

  .ذا غرضكعلل �يح، بل فعله يصح

  .حكاماألغرضه  أن نيأن من كًسبحانه غرضا يف اخللق، لهللا  أن نسلم: الثاين

  .تاب والسنةك يف الني مبكذلن إ :هيوف

ِْوما خلقت اجل: تعاىلقال 
ُ َْ َ َن واإلنسَ ْ ِ َْ ِليـعبدونّ إال ّ ُ ُ َْ

ِ)١(.   

ون ك) أحببت(بـ  واملراد .عرفأ يكعرف فخلقت اخللق لأ أن ًا فأحببتيًنزا خمفكنت ك: يث القدسياحلد وىف

  ان كمنا إ و،)لفائدة اخللق: (واجلواب) ملاذا أحببت( القائل ،ت عن هذاكث ساياحلد إذ ،نسانجل اإلحب معرفته أل

  

                                                

 



٩

  .عن املعرفة  حىتًايون غنيك أن يقتضي وغناه ،مطلق غينأنه سبحانه نة ي بقركاجلواب ذل

نه تصرف يف حق أّم الله، فلوضوح كخالف حى م علكحي أن ق لهحي الهللا  ارياليت هي غ: ةيما املقدمة الثانأ

  ً. ممنوع شرعا،ًح عقالي وهو قب،ريالغ

ََومن مل حيكم مبا أنـزل ا: قال سبحانه َْْ ِ
ْ ُ َْ َ ْ َ َفأولئك هم الفاسقون هللاَ ُ ِ ِْ ُ ُ َ َُ)١(.  

َهم الظالمون: ةية ثانيويف آ ُ
ِ ّ ُ ُ)٢(.   

َهم الكافرون: ة ثالثةيويف آ ُ ُ
ِ ْ ُ)٣(.  

 موضعه، ريء يف غيالفسق معناه اخلروج، والظلم وضع الش فإن فهو خروج عن اجلادة، وظلم للنفس، وسقوط،

ً  إذاة،يق الوعرة، مث تسقط يف اهلاوي، مث تأخذ بالتعثر يف الطرًوالأارة تنحرف عن اجلادة يالس أن ماكفر السقوط، كوال

  .ذنهإبّ إال هللا اك ملصل عدم جواز التصرف يففاأل

  .قبل ورود الشرع األويلصل  األن يفالمنا اآلك وصل مستفاد من الشرع،أ فهو ،باحة واحللاأل صالةأما قوهلم بأ

  

  ))إيرادان وجوابهما((

  :توهم أمرانيورمبا 

  .نقصه التصرفي ال مطلق، والغين غين ألنه ّ الله،كجواز التصرف يف مل: األول

  .شبه بالعبثأ  فإنهه بفائدة،يلإعود يأمرنا مبا الي أن صحيأعمالنا، فال  إىل ًس حمتاجايلهللا ان إ :الثاين

  ً.ئاي التصرف شكضره ذلين مل إ، وري الغك ملم بقبح التصرف يفكحيالعقل ن إ :األولى رد عليو

   إىل نا حمتاجونأّ إال عمالنا،أ إىل ًس حمتاجاينه لأ بكش ال: الثاينى وعل

                                                

 

 

 



١٠

هللا اى اللطف واجب عل: ، ولذا قال العلماءًون ظلمايكملنا، فعدم أمره سبحانه واحلال هذه كت أل�ا عمالنا،أ

به كرتي ح اليح، والقبيه قبكن تر أل،ه تعاىلية عليضة عقلي�ا فرإ أي نفسه الرمحةى تب علك  وهذا هو معىن،تعاىل

  .سبحانه

  .سبحانههللا ة يعية والتشرينيوك التنيتيالم يف الوالكهذا متام ال

  

  ))لتكوينية للمعصوم عليه السالمالوالية ا((

، وهي ًأيضا ني للصاحلًانايحأو ،)عليهم السالم (ئمةاء واألينبة لألينيوكة التي من الوالًئايسبحانه جعل شهللا امث إن 

  : ينيمبعن) عليهم السالم( ئمةاء واألينبيف األ

رامة هلم، مثل ك أو ،ر ارتباطهم بالسماءكنأ ملن ًايون حتدكهم التصرف يف اليديأى عل يرجينه سبحانه إ: األول

  .خيخبار والتوارم والسنة املطهرة، واملتواترة من األكيورة يف القرآن احلكرامات املذكاملعجزات وال

  

  ))امةين المعجزة والكرب((

ث ي، ح) السالماعليه( ميم بشأن مركيه ما ورد يف القرآن احليدل عليما ك، نيون للصاحلكرامة قد تكالن إ وقلنا

باملعجزات، لصدورها يف ) عليهم السالم( ئمةاء واألينبة خوارق األيتسمى لمون علكوقد اصطلح املت ،)١(ةكمها املالئّلك

  .سبحانههللا اى رامتهم على كتدل عل أل�ا رامات،كاء بالياألولة خوارق يمتسى وعل ،ركاملن زيان لتعجيح من األريثك

حنن صنائع : ما ورد يف اخلطبة القاصعةك،  باخللقائهيولسبحانه ألهللا ا له خملوق بأمركون كالن إ :بل قال بعضهم

 ىلإه ويلإ ولذا قد نسبه سبحانه ،تعاىلهللا ت بأمر ايمي )عليه السالم(ل يعزرائ أن ماكف ،)٢(ربنا، والناس بعد صنائع لنا

ُتـوفـته رسلنا: عوانه يف قولهأ ُ ُ ُ ّْ َ َ)٣(، قولهنفسه عزوجل ب إىل ما نسبك :نفس األتوىفهللا يا)ه ؤايولأ كذلك ،)٤

  ه يعل(ى سيما قال يف عكرزقون، يلقون وخي

                                                

 

 

 

 



١١

ُبرىَُوأ، ىي املوتيوأح:  وقال سبحانه،ريئة الطيهك نيم من الطكخلق لأ: السالم َ األكمه ءِْ َ ْ َ ْ

َواألبـرص ََْ َْ)الم والفلسفةكتب الكور يف كل مذيل طوي وهلذا املبحث تفص،)١.  

ون، ولذا ورد كه لوالمها ال�دم اليث إن حب،ونك بالًمرتبطا) عليهما السالم( اإلمامو نه سبحانه جعل النيبإ: الثاين

  .  والسماءاألرضمنهم ثبتت يب و،ىم رزقت الور�اك فبرب،)٢( بأهلهااألرضلوال احلجة لساخت : ثييف احلد

للنار واملاء والرتاب واهلواء  أن ماكون، وكة ا�دم الينه لو ذهبت اجلاذبأ ون حىتكانة يف الكة ميللجاذب أن ماكف

لو ث يانة يف البدن حبكللروح م أن ماكاء، ويحاة واألي وماتت احل)٣(ونكحدها ا�دم الأث لو ذهب يون حبكانة يف الكم

  ).عليهما السالم (اإلمامو  للنيبكذلكخرج ا�دم البدن، 

قة ينعرف حق  الكذلك ،ونك استقامة النينها وبية الربط بيفكيقة ية وال حقيقة اجلاذبينعرف حق نا الأما كو

 ملا )يه السالمعل( ني احلسن اإلمامإ : ولذا ورد،)صلى اهللا عليه وآله(ة ارتباط الرسول يفكيو) عليه السالم( اإلمامة يمدخل

ة يله يف الوالكجزاء البدن، هذا أد والرجل وسائر يخلع تضطرب ال إذا القلب أن ماكون، كد اضطربت الاستشه

  .)عليهما السالم (اإلمامو ة للنيبينيوكالت

  

  ))الية التشريعية للمعصوم عليه السالمالو((

ُإن احلكم ،ًاإطالقس هلم ي ل)٤(نفسهمأجعلهم القانون من  ع مبعىنية هلم، فالتشريعية التشريما الوالأ ْ ُْ
ِ ِِّللهّ إال ِ

)٥(، 

ْفذكر  ،كري والتذ)٦(انيالب) عليهما السالم( اإلمامو منا للنيبإو ِّ َ َ  

                                                

 

 

 

 

 

 



١٢

ٌِّإمنا أنت مذكر َ ُ َ َْ ِّ)وقال سبحانه،)١  :ِولو تـقول علينا بـعض األقاويل َ ْ َ ْ َ ََْ َ ّ ََ َ ِألخذنا منه باليمنيَ َْ َْ
ِ ُ ْ

ِ ْ َ َمث لقط َ ََ ُه َْعنْعنا ُّ

َالوتني َْ)٢(.   

ونه كسبحانه، وهللا نه بعد التخرج عن مدرسة اأ فاملراد ،)٣(نهيه ديلإه بآدابه ففوض يدب نبأهللا ان إ ما ما ورد منأ

ه يلإفوض يب بعد خترجه يه البناء، والطبيلإفوض ي تهيما املهندس بعد صالحك ،ًعث رسوالُ لتحمل هذه املسألة، بًمؤهال

  .مثلة من األك ذلريغ إىل ى،ضمر املرأ

ْهذا عطاؤنا فامنن ): السالممهيعل(قال هلم ينه أ حاديثولذا ورد يف بعض األ ُ ْ َ ُ ٍأمسك بغري حساب أو َ ِ َِِْ ِ ْ َْ)٤(، 

  .اخلارجى عل يهلع اإليقهم التشريًرون صالحا يف حال تطبيفلهم العطاء واملنع حسب ما 

َْ يـنطق عن اهلوىَوما: رناه قوله سبحانهكما ذى دل عليو ِ َ ُ
ِ َهو ْنإ َْ ُوحي يوحىّ إال ُ ٌ ْ َ)٥(.   

  

  ))ية عدد األنبياء واألئمةخصوص((

يف ) عليهم السالم( ئمةألف، ولأل) ١٢٤(يف ) عليهم السالم(اء ينبة العدد لأليويف املقام سؤال عن خصوص

)١٢(.  

نقض يما ك، ً عشرة مثالئمةن عدد األاك إذا ماكل حمل، ؤان للتساكان العدد لكنقض هذا السؤال بأنه مهما يو

  .ةسئلآخر األ إىل ذا،كة ريذا ومن عشكذا وبلد كيف زمان  الفالين  بالسؤال ملاذا بعث النيبًأيضا

ان ك إذا ماك ى،خرأعلة  إىل فرد حباجةى ح فرد علين ترجيكذا صالح مل  يلكان الك إذا  بأنهشكالل اإلحيما ك

 أحد نهأذو صالح، فالفرد من باب  يلكمنا الإ اخلبز، وكذا أو ون هذا اخلبزيك أن مهي مل ً لشبعه مطلوبانسانل اإلكأ

  هم ين يكمة شخص مل ك حنسان علم اإلوإذا، ً صالحاكيف ذلى ن رأأم البد وكياحل أن  إىلضافةفراد، باإلاأل

                                                

 

 

 

 

 



١٣

  .منه �ذا القدر يتفكل نيالم يف املقام طوكعرف، والي ال أو مةكعرف وجه احلين أ

  

  ))يب جوهر المعصومط((

، )١( فحسبة بالعملاإلمامالنبوة و إىل صاليمل ) عليهما السالم( اإلمامو النيب أن الم حولكومن نافلة القول ال

  :ةربع األدلة األكذلى دل عليمها، وب جوهريمنا لطإو

ًّوآتـيناه احلكم صبيا: تعاىل قوله ،تابك من الًفمثال َُِ َ ْ ُْ َْ َ)٢(.   

ُإمنا ي: وقوله ًليذهب عنكم الرجس أهل البـيت ويطهركم تطهرياهللا ُريد اِّ َْ َ ْ َُ َِّ ُ َ َُ
ِ

ْ ْْ َ ْ َ َ ِّ ُ ُ َْ
ِ ِْ)٣(.   

َِّكيف نكلم من كان يف المهد صبيا: وقوله سبحانه
ِ
ْ َ ْ

ِ َ ْ َ ُ
ِّ َ ُ َ ْ ُ إين عبد اَقال، َ َْ ّ ًَِّتاين الكتاب وجعلين نبياأهللا ِ ََ َ َ َ

ِ ْ َ
ًَوجعلين مباركا  ،ِ ُ َََ َ

ُأين ما كنت ْ ُ َ َْ«)٤(.  

  .هاريغإىل 

  : اتيومن السنة متواتر الروا

   .)٥(ني املاء والطني وآدم بًاينت نبك: )صلى اهللا عليه وآله(مثل قوله 

  .سبحانه قبل خلق اخللقهللا اء اختارهم اينباألى وما دل عل

   .)٦(مكنا بيمن عل  حىتنيم بعرشه حمدقكًنوارا فجعلأهللا م اكخلق: )عليه السالم(وقوله 

  .ك ذلريغإىل 

  .اتيبده الضرورأة، بل من يات القطعيمجاعون املسألة من اإلك يف كش نه الإ: مجاعومن اإل

ها يعل(انت فاطمة كول الوالدة، بل قبل الوالدة، فقد أالحظ حاال�م من  ما إذا ،كذلى  دل العقل علكذلكو

   ،)٧(مها وهي يف الرحمألم ك ت)السالم

                                                

 

 

 

 

 

 

 



١٤

  .ما هو واضحك ني من مجلة املعصوم)هما السالميعل( ميفاطمة ومر فإن ات،يلروامتواتر اه يعلدل  ها مماريغإىل 

  

  ))إشكال وجواب((

 وخالف ة حماباكس ذلي، وألكذلك هم الري، وخلق غكذلكسبحانه هللا ف خلقهم اكيل بأنه كستشيورمبا 

   .العدل

  :أبعد حد إىل  واهشكالن هذا اإلكل

مها من ريغ إىل ثة،يرض خبأبة ويرض طأ األرضعذب، ومن  و املاء ماحلخر، فمنل املخلوقات األك ب:ًوالأللنقض 

رم كًا يف طبعه الإنسان، وإنسانمجل من أًا إنسان، وإنسانمن كى ذأًا إنسانى  نرنسانتعد، ويف نفس اإل مثلة اليت الاأل

وان يوان، واحلياحلى  علنسان آخر، مث قد فضل اإلإنسانست يف نفس يمها من الصفات احلسنة اليت لريوغوالشجاعة 

  .ك ذلريغ إىل اجلماد،ى النبات، والنبات على عل

حمذور  ن الكل ممكخلق  يقتضي ً مطلقاًاميرهللا كون اكها، ويفاضة الوجود علنات إلكن تطلب املمأباحلل ب: ًايوثان

مجال مث إن مة، ك خالف احلانكسبحانه هللا لقها اخيذا مل إ، فكذلكلها كثة يبة واملتوسطة واخلبينات الطكيف خلقه، واملم

ما قال ك مراتب، ًأيضال صنف كيف  أن  حىت،قسام الثالثة مبختلف صورهااألتنوعه، ومن التنوع خلق  يضتقيالوجود 

َتلك الرسل فضلنا بـعضهم على: سبحانه ْ ُ َ ْ َ ْ ّْ َ ُ ُ ّ َ ٍ بـعض ِ ْ َ)١(.   

  .)٢(الفضةمعادن الذهب وكالناس معادن : )صلى اهللا عليه وآله(هللا وقال رسول ا

املستحق حقه،  يعطي ال أن خالف العدالة إذ املفضول، إىل فضل خالف العدالة بالنسبةس خلق الفاضل واأليول

  ًئا من يستحق شي من ريغ يعطي أن ال

                                                

 

 



١٥

ًنارا ونصفايحدمها دأى عطأ مث ،ناريل منهما دكجر أ ني عاملنسانذا استأجر اإلإباب الفضل، ف ًنارا، يخر د، واآلً

ِليـلة القدر خيـر من ألف ة ميركة الينار، ويف اآليخر بنصف داآلعلى منا تفضل إنار، ويعطاه الدأظلم من ن يكمل  ْ َْ ْ
ِ

ٌ ْ َ ِْ ْ َ ُ َ َ

ْشهر َ)١(.  

من خالف  مة الك من احلكن ذلأًهرا، وب جويطأمها ) عليهما السالم( اإلمامو النيب أن لهك كفتحقق من ذل

  .مةكن خالف احلان مكمة، بل عدم خلقها واحلال هذه كاحل

 أو ،همريادهم يف عامل الذر قبل غيجل نطقهم وانقان ألك) عليهم السالم( ئمةاء واألينبل األيتفض أن ما احتمالأ

  .همريفضل من غأهم فأعطاهم ريفضل من غأا ي عامل الدنعون يفيطي�م أعلم هللا ا أن جلأل

 ،ان هلم عامل ذرك فهل ،كذلكة والبهائم كن واملالئ فلماذا خلق اجل،شكالرفع اإلي  الكبأن ذل: ًوالأه يد علريف

ه ريفضل من غأف يلك يف عامل التنسانطاعة اإلإعلم بهللا ا أن  وهل،همريفضل من غأ العامل ك يف ذلنساناإل أن وهل

  .ًاإنسانفخلقه 

ل كعط ياجلواد مل أن   يفشكالاإل أيتي ،مة واجلودكاحلى مقتض ألنه تنوع اخللق، إىل األمررجع يمل  إذا نهإ: ًايوثان

  .مةك خالف احلكن حقه وذلكمم

  

  ))لماذا خلق الشقي((

ثار تفاو�ما يف اآل أن  وال،مةكس من خالف احليب ليطب واأليخلق الط أن  دع:قالي أن ء، وهويبقي ش

ان كلق خيمن شقائه ولو مل  عايني ألنه ،مةكخالف احل يس خلق الشقين ألكمة، لكس من خالف احليواجلزاء ل

  .فضلأ

   به ديرأن إ ي عمله، والشقس مبجبور يفي لنساناإل أن  يفإشكال ال: قولأ

                                                

 



١٦

 مل ً لضرورة العقل بأن فرعون مثال،اتيمنا مقتضإنسلم وجود العلة التامة، و نا الإ: هيه علة تامة للشقاء، ففيمن ف

عطائها إبه حال النار يف ى تأ حاله يف ما انك وً،ان فرعون جمبوراكان الطبع علة تامة لكبه، ولو ى تأًن جمبورا يف ما يك

ة ي لوجود القرائن الداخل،العلة التامة ال ضياملقتى نة عليخبار الطأعطائه الربودة، ولذا محلت إ وحال الثلج يف ،احلرارة

  .ةيعدم العلى عل، نياء جمبوريشقون األك اليت منها ضرورة عدم ،ةيواخلارج

ُمن يضلل اللهَو: تعاىلما االستدال للجرب بقوله أ ّ ِ ِ ْ ُ ْ َ)وبقوله،)١  :َقد ذرأنا جلهنم كثريََول َ ّ َ َ
ِ ََْ ْ ّ من اجلنًاَ

ِ ِْ ِ واإلنس  َ ْ ِ َْ)٢(، 

  .مهاريغإىل 

استحق  الولد والده حىتى ما لو عصيف، هكتر إذا فسد الوالد ولدهأقال يما ك ،ضلوا يهم حىتكاملراد ترن إ :هيفف

ْفالتـقطه آل فرعون ليكون هلم : تعاىلما يف قوله كللعلة،   الالم للعاقبة الأنما ك ،مكيالوالد احل إىل  بالنسبة،كالرت َُْ َ َُ َ
ِ ِ

ْ َ ُ َُ َ َْ َ

ّعدوا ُ ًَحزنا وَ َ)تعاىله قوله يدل علي و،)٣ :ْلذلك خلقهمو ُ ََ َ َ
ِ ِ)نة يف كقسام املماألن إ :لمونكللرحم، ولذا قال املت أي ،)٤

ان شره ك، وما أكثره ريان خكه وشره، وما ريخى ، والشر احملض، وما تساواحملض رياخل: ع مخسةين والتشريوكباب الت

ًا حمضاريان خكما : شرعه قسمان فقطي أو ونه سبحانهيك ي والذ.أكثر ة فخلقه يما البقأ، وأكثره ريان خك، وما ً

رت يف املقام كذالم ولذا مل نطرد حوهلا، وقد ك، وهذه مباحث الًاريبك ً علواك جل عن ذل،مةكعه خالف احليوتشر

  ً.استطرادا

  نة يد بالطيرأ فإن فكيو

                                                

 

 

 

 



١٧

ى ه مقتضي مسلم ومشاهد، فحال من فكفذل ياملقتضفيه د به من يرأن إوالنقل خبالفه، والعقل دل  العلة فهو مما

ى ه مقتضي حال من ف،ةيان واملؤثرات اخلارجكمن جهة الزمان وامل أو هرالشقاء سواء من جهة اجلوى  ومقتضالسعادة

ه، يلإة بالنسبة ءساإس يل يه وجود املقتضي من فةن خلقكها من الصفات، لريغ إىل الشجاعة واجلنب، أو رم والبخل،كال

  .نفسه إىل ء بنفسهيسيمنا هو إه، ويلإحسان إبل خلقه 

َُا ربنا غلبت علينا شقوتناقالو: وقوله سبحانه ْ
ِ

َْ ََ ْ َ َ َّ)أيتي نه الأوح  تامة، لوضةون الشقاء على ك علًاليس دلي ل،)١ 

  .ارهي باختكنه انساق وراء ذلأراد به يم، يطبعه اللئ أو ميركد طبعه اليزى  غلب عل:قالي أن ، فهو مثلًخمتارا ّالإبعمل 

  .وىلأان ك فعدم خلقه ،يالشق إىل الم بالنسبةيإخرة نه باآلإ: قالي ال

عطاء إهوال ووب األكالم بريتارون اإلخيالء العقى ربر عدم اخللق، ولذا نري الم بقدر العمل الياإل: قالينه أل

 أن نتفع �م بعدي نه الأمته مع أجل بنفسه أل يضحيالذي  يعيطبالكهم، يلإن مل تعد إمورهم، وأجل ات أليالتضح

  .مات

ل كل، وًمام ثالثا، ولإلًايثان) صلى اهللا عليه وآله(، وللرسول ًوالأهللا  هي ،هايالم فكان الكة اليت يان فالوالكف كيو

 ،ه تعاىليلإة مستندة يائه عرضيولأ إىل ة، وبالنسبةيذات ه تعاىليلإة بالنسبة ين الوالكع، لية التشرين وواليوكتة اليمنهم وال

  املراد  أن ماك

                                                

 



١٨

  .تعاىلهللا ع ايحد تشرى م علكع احليتشر ال تعاىلهللا ان شرع ايهم بيع فيبالتشر

  

  ))والية على اآلخرين((

ى ومة علكون هلم احلك فت،نفسموال واأل، وهو تصرفهم يف األ)عليهما السالم (اإلمامو نيبة ثالثة للي والكوهنا

  .ىفخيال  ماكات، ية، بل هو من الضرورربع األدلةه األيدل عليخالف، و ه والي فإشكال الناس، وهذا ما ال

  



١٩

  

  ))والية الفقيه((

ته يف يوالى ة، والضرورة قامت عليع للشرائط يف الواله اجلاميدور الفق أيتي) عليه السالم( اإلمامبعد  ):٢ مسألة(

  .ت باحلسبة، من االحتساب له سبحانه رجاء ثوابهيولذا مس، سبحانههللا ا إىل �ا قربةى ؤتيمور احلسبة اليت أاجلملة يف 

 خرج، ماّ إال صل العمومون األ يك حىت،)عليه السالم( اإلمامة يوالكذ يته العامة يف باب التنفيالم يف والكمنا الإو

  .حقه يف التويلى ل عليدل الدل ماّ إال ة عامة لهيوال ه اليالفق أن أو

بأس هنا  وال ،)شرح العروة(د من ي باب التقل)الفقه(تاب كه يف ي فدلة من األًرنا طرفاك، وقد ذاألولوالظاهر 

  :ةربع األدلةه األية العامة للفقيالوالى  عل)١(دليالذي  فإن ،كذل إىل ةيمجالشارة اإلباإل

  

  ))دليل الكتاب((

ُال دفع اََْولو: فقوله سبحانه: تابكما الأ ْ ِالناس بـعضهم ببـعض لفسدت هللا َ َ َ ََ ٍ ْ َْ َ
ِ

ْ ُ َ َ نه لوال أمن املعلوم  إذ ،)٢(األرضّ

ن وجود زما ه التويلي الفقريحق لغ نه الأمة ييف اجلملة، بضم أو ًايلكً فسادا األرضم املطاع ذو النفوذ لزم فساد كاحلا

  .مجاعضرورة واإلله بايالفق

ُدفع ا الََْولو: وقوله ْ ُالناس بـعضهم ببـعض هلدمت صوامعهللا َ
ِ

َ ُْ ََ َ ََُِّ ٍ ْ ِْ
ْ َ ٌبيع وّ َِ

  .ة السابقةياآلك ووجه االستدالل �ا ،ةياآل )٣(

ِإن كثريا م: تعاىلستدل بقوله يبل رمبا 
ً َ ّ ْن اخللطاء ليبغي بـعضِ َ َْ َ

ِ َُ ْ َم علىَ ٍ بـعض ْ ْ َ)د عدم يريالزم من  أن مةي بضم،)٤

  .دفع الظلمينصب من ي أن الظلم

ِإين جاعل يف : تعاىلوقوله 
ٌ
ِ

ّ ً خليفةاألرضِ َ َ)فة يظاهرها اخلل أن مةي بضم،)٥  

                                                

 

 

 

 

 



٢٠

  .، فتأملةيفة شأنيان خلكن إ، و)١(ةيفة فعليخلى سمي  املزاول الريفة غين اخلل، وأل وقت دونيف وقت  الًدائما

ِ إنا جعلناك خليفة يف ُدُيا داو: وبقوله ً َ َ َ َْ َ ََْْإنا أنـزلنا :  وقوله،)٢(األرضِّ ّيك الكتاب باحلقَلعِّ َْ
ِ

َ
ِ ْ َ ِكم بـني الناس حاَف   ْ ّ َ ْ َ َ ُ

ُمبا أراك الله ّ َ َ ِ)هم يعل(ث عنهم يما ورد �ذا املضمون حدك ـ ل زمانكيف  يالشمس جتركات القرآن يآ أن مةي بضم،)٣

  .)٤(مجاعه باإلي الفقريس غي ول،مكزاول احلي إنسانى اخلالفة علفالالزم انطباق  ـ )السالم

ِ حكمتم بـني الناسوإذا: تعاىله قوله يدل عليبل  ّ َ ْ َ َْ ُ ْ ِحتكموا بالعدل ْ أنَ ْ َ ْ ِ ُ ُ َْ)م، كشمل القضاء واحليه  فإن إطالق،)٥

  .مكوجود احلاى ة تدل بالتالزم عليوهذه اآل

مناء، مانة واألاألوجود ى  تدل بالتالزم علهلهاأ إىل مانات تؤدوا األنأ: ةيقوله سبحانه يف صدر اآل أن ماك

 خطاب عام عوايطأن أواء، األمر متعلق بمتمكذا حإن أ و،ئمة متعلق باألن تؤدواأ :)٦(ثيوقد ورد يف احلد

  .نيع املسلميجلم

  .ةيفاكوع ان يف ا�مكن إورة نظر، وكضمائم املذال ولو باآلياتن يف داللة بعض هذه كل

  

  ))دليل السنة((

نظرن من ي: ث قاليحد يف )عليه السالم(لة، عن الصادق مقبولة عمر بن حنظكة، ريثكات يروا يفه: ما السنةأو

م يكقد جعلته عل ينإ، فًماكضوا به حري فل،ناأحكامثنا ونظر يف حاللنا وحرامنا وعرف يحدى م ممن قد روكان منك

  نا رد، والراد يوعلهللا م اكمنا استخف حبإقبل منه، فيمنا فلم كم حبكذا حإًما، فكحا

                                                

 

 

 

 

 

 



٢١

ّ باللهكحد الشرى وهو عل ،هللاى الراد علكنا يعل
)١(.   

عامل وعمن آخذ وقول من أ من :سألت وقلت:  قال،)عليه السالم(احلسن  أيب سحاق، عنإمحد بن أوعن 

 طعأ فامسع له و،قول يفعين  عينكوما قال ل ي،دؤ يفعين  عينيكلإى دأفما  ،ثقيت يالعمر: )عليه السالم( قال ،قبلأ

  عينيكلإا يدأ فما ،وابنه ثقتان يالعمر:  فقالك عن مثل ذل)عليه السالم(حممد  أبا وسألت:  قال، الثقة املأمونفإنه

   .)٢(ما الثقتان املأمونان فإ�طعهماأ فامسع هلما و،قوالن ي فعينكل  وما قاال،انيؤد يفعين

م كنيوقعت ب إذا مكايإ :قل هلم:  فقال،صحابناأ إىل )عليه السالم(هللا ا عبد أبو بعثين:  قال،ةجيخد أيب وعن

 قد عرف ًم رجالكني اجعلوا ب،من هؤالء الفساق أحد  إىلمواكحتا أن خذ والعطاءء من األي يف شتدارى أو خصومة،

   .)٣(السلطان اجلائر إىل ً بعضامكم بعضكاحي أن مكايإ، وًايم قاضيكين قد جعلته علإحاللنا وحرامنا، ف

  .أيتيما سكيف اجلملة  مكيف احلى الشورى ة تدل عليوهذه الروا

ه عن مسائل ي قد سألت فً،تاباكوصل يل ي أن يسألت حممد بن عثمان العمر:  قال،عقوبيسحاق بن إوعن 

 أن  إىلكوثبتهللا  اكرشدأعنه ما ما سألت أ: )عليه السالم(ع خبط موالنا صاحب الزمان يلت علي، فورد التوقكشأ

  قال

                                                

 

 

 



٢٢

ّنا حجة اللهأم ويكعل م حجيت فإ�،ثنايرواة حد إىل هايما احلوادث الواقعة فارجعوا فأو :)عليه السالم( 
)١(.   

 ،كؤومن خلفاهللا ا رسول اي: ليق ،يخلفائاللهم ارحم : نه قالإ )صلى اهللا عليه وآله(هللا  اعن رسول ياملروكو

   .)٢(وسنيت يثيروون حديو يأتون من بعدين يالذ: قال

، ثي يف حد)صلى اهللا عليه وآله(هللا ، عن رسول ا)عليه السالم(حة القداح، عن الصادق يورد يف صح ومثل ما

   .)٣(اءينبالعلماء ورثة األن إ :رث العلم واملنصبمطلق شامل إل) رث املالإ(شمل ي ال أن  بعدفإنه

   .)٤(ليسرائإ اء بينيأنبكميت أعلماء  : أنوما ورد من

  .)٥(ياء قبلينبسائر األ كميتأعلماء  : أنوما ورد من

   . )٦(ليسرائإ اء يف بينينبمنزلة األكه يف هذا الوقت يمنزلة الفق: يوما يف الفقه الرضو

   . )٧(الناسى ام علكالعلماء ح: )عليه السالم(وما ورد من قوله 

   . )٨(العلماء يديأى  علحكاممور واألاأل يجمار: )عليه السالم( ني احلساإلمامة يوما ورد يف روا

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 



٢٣

 احلابس ،تابكم بالك احلا،القائم بالقسطّاإلمام إال ما هللا وا: وفةكهل الأ إىل )عليه السالم( نيتاب احلسكويف 

   . )١(تعاىلهللا ذات اى نفسه عل

   .)٢(اءينبالفقهاء ورثة األ فإن ،نيتفقه يف الد: حممدنه قال لولده إ) عليه السالم( نياملؤمن ريمأث، عن يويف حد

   .)٣(كامللوى ام علكالناس، والعلماء حى ام علك حكامللو: )عليه السالم(علي  قال ،يكراجكة اليويف روا

  .ثياحلد )٤(ت فهو طاغوتيهل البأ قولنا ريم بغكحيم كل حاك:  قال)عليه السالم(وعنه 

هم يقال فلم وجب علفإن  :هيث قال في يف حد،)عليه السالم(ل بن شاذان، عن الرضا وما رواه العلل، عن الفض

ملون به مصاحلهم، يكن يف خلقهم وقوهلم ما يكملا مل  ألنه :ل لهي ق،ذعان هلم بالطاعةقرار �م واإلمعرفة الرسل واإل

هم يلإ يؤدينهم معصوم يوبنه ين بدا بكي مل ًه ظاهراكاردإان ضعفهم وعجزهم عن ك وى،ري أن  عنًايتعالان الصانع مكو

 عرفون، وماين يف خلقهم ما يكمل  إذ حراز منافعهم ودفع مضارهم،إه يون فيكما ى وقفهم عليدبه، وأه وي� ومرهأ

سد حاجة  ن يف جميء الرسل منفعة واليكهم معرفته وطاعته مل يب علجيم، فلو مل هه من منافعهم ومضاريلإتاجون حي

 ويلأفلم جعل : قال فإن ء،يش لكتقن أم الذي كيس هذا من صفة احلي منفعة وال صالح، ولري بغًبثاثباته عإان كول

   ،مر بطاعتهمأ واألمر

                                                

 

 

 

 



٢٤

ن يك مل ،ه من فسادهمي احلد ملا فكتعدوا ذلي ال أن مرواأحمدود وى اخللق ملا وقفوا علن إ : منها،ةريثكلعلل : فقل

ن يكمل ن إ ألنه هم،ير علظوالدخول يف ما ح ينعهم عن التعدمي ًنايمأه يفهم يعل علجيبأن  ّالإقوم ي  والكثبت ذلي

هم احلدود يم فيقيعهم من الفساد ونمي ًمايهم قي فجعل عل،هري لذته ومنفعته لفساد غكرتي ال أحد انك لكذلك كذل

ن يمر الدأس ملا البد هلم من يم ورئيبقّ إال ملة من امللل عاشوا وبقوا جند فرقة من الفرق وال نا الإ :، ومنهاحكامواأل

قسمون يقاتلون به عدوهم وي ف،بهّ إال قوام هلم نه البد هلم والأعلم ي اخللق مما كرتي أن مكيمة احلك حز يفجي فلم ،ايوالدن

ً  حافظاًنايمأ ًماي قًماماإعل هلم جينه لو مل إ :تنع ظاملهم من مظلومهم، ومنهاميم هلم مجعتهم ومجاعتهم ويقيئهم وي فبه

ى  علكه املبتدعون ونقص منه امللحدون وشبهوا ذلي ولزاد فحكامت السنة واألرين وغيست امللة وذهب الدر لدًمستودعا

 فلو مل ،حنائهمأهوائهم وتشتت أ مع اختالفهم واختالف نياملك ري غني حمتاجنينا قد وجدنا اخللق منقوص، ألنياملسلم

ت الشرائع والسنن ري وغ،نايحنو ما بى  لفسدوا عل)صلى اهللا عليه وآله( ملا جاء به الرسول ً حافظاًمايعل هلم قجي

   .)١(نيمجعأ فساد اخللق ك ويف ذل،انمي واإلحكامواأل

ها يتمتع فيه املؤمن وتمرإعمل يف ي ،فاجر أو  برريمأالبد من :  قال)عليه السالم( ني املؤمنريمأعن  يويف املرو

   .)٢(سرتاح من فاجريح به ويسرت يحىت يف من القويؤخذ به للضعي و،لالسب وتأمن به ،قاتل �ا العدويافر وكال

  .ه اجلامع للشرائطيالفقّ إال بةيس يف زمان الغي ول،هو املأذون فالربهللا  مأذون عن اريالفاجر غحيث إن : قولأ

                                                

 

 



٢٥

 دعوياحلالل واحلرام، وعرف ي ،حلجةها ايفهللا وّ إال األرضزالت  ما:  قال،)عليه السالم(ة، عن الصادق يويف روا

ّل اللهيسبإىل 
)١(.   

  .هيون الفقيكن أ فالبد و،دعويوجد حجة معصوم يس ي ل)عليه السالم( اإلمامبة ييف زمان غحيث إن و

علم يها عامل يوف ّالإ األرضدع يمل   وتعاىلكنه تبارإ:  قال،)عليه السالم(ن، عنه يمال الدكإعن  يومثله املرو

   .)٢(مورهمأ نياملؤمنى لتبست عل الكولوال ذلادة والنقصان، يالز

رنا مجلة من كضر، وقد ذي ان املناقشة يف بعضها الكمإبأس �ما، و سندها الكات اليت داللتها يها من الرواريغإىل 

  .جوبتها يف شرح العروةأاملناقشات و

  

  ))دليل اإلجماع((

  .كذلى  علمجاعة العامة، فقد نقل اإليفقد استدل به للوال: مجاعما اإلأو

 يف داملعرب عنه با�تهى ط الفتوه العادل اجلامع لشرائيالفق أن ىلصحابنا عأاتفق : نه قالإ يكركفعن احملقق ال

 ه مدخل، ورمبا استثىنيابة فيع ما للنيبة يف مجييف حال الغ) عليهم السالم(ى  اهلدأئمةة نائب عن قبل ي الشرعحكامألا

  .صحاب القتل واحلدودبعض األ

  .عنهما يكما حكس، يدرإزهرة و صحاب ابينلعل مقصوده ببعض األ: قولأ

  .حصاء فوق حد اإلكذلى  علمجاعة اإلياكح أن  وعن البلغة،)تابكمال (خ ي عن الشمجاعاإل يكما حك

  ونه من كظهر منهم يث يصحاب حب من األريثكه ينه نص علإ :وعن العوائد

                                                

 

 



٢٦

توقف نظام نوع وجوبه، وعلله بى  علمجاعاإلى  ادعثي حبث القضاء حاملسلمات، بل لعله الظاهر من املستند يف

  . هي علنساناإل

  :داني مؤكد ذليؤيو: قولأ

، ريبكاشف الغطاء الكمثال أاسة العامة، يون الدولة والسؤتصرفون يف شيانوا كة من العلماء ريبكمجهرة ن إ :األول

د ي والس، الشفيتسالمابة عنه، وحجة اإليل الدولة بالنعماأزاول ي أن )شاه يفتح عل( ي القاجاركجاز للملأث يح

خراج إب فىتأث ياظم صاحب العروة حكد د حممي والسى،ازريالش يزا حممد تقريخ ميد ا�دد، والشي والس،ا�اهد

  .)رمحهم اهللا (د احلبويبية، والسيفاكخوند صاحب ال، واآلينيالعثمان

هم ريغ إىل الم،كعن ال  فغينينيام الصفويأم يف كهم للحري الداماد وغري واملوالبهائي يي وا�لسكركما مزاولة الأ

قدم ي فلم كله ذل ًد عاملا تسىن، بل مل جن)سرارهمأهللا قدس ا(واهلم حأمن راجع ى على فخي بار مما الكمن العلماء ال

  .همؤالكم العلماء ووكحيها ري وغنانفغان والعراق ولبأستان وكابران واهلند ويإاف يف يرواألى  من القرريثكه، بل يف يعل

ما ك ،ةيم بالوالكعللون احلي و،ة من الفقهريثكه يف مواضع ية للفقيثبوت الوالى ستفاد اتفاق الفقهاء علينه إ: الثاين

  .من راجع الفقهى على فخي ال

  .بعد طلبه أو ًه ابتداءيالفق إىل اةكبوجوب دفع الز: مثل قوهلم

  .هيالفق إىل بلده إىل ل بعد وصولهيد ابن السبياة يف كالزمن  يبوجوب دفع ما بق: وقوهلم

  .هينفس الفق أو إىل ه،يجازة الفقإومثل وجوب دفع اخلمس ب

  .اة يف مواضعهما املقررةكلف بصرف اخلمس والزكه ميالفق أن ومثل



٢٧

  .هي املفتوحة عنوة من الفقاألرضجار يبوجوب است: وقوهلم

  .هيذن الفقإبّ إال الدفاع وز اجلهاد والجي ال: وقوهلم

  .وارث له اث من الريمى  علتهيبوال: وقوهلم

  . يف زواجهريغالص بأنه ويل: وقوهلم

  .ذنهإى احلقوق عل يخراج الودعإيف توقف : وقوهلم

  .عاشر زوجته باحلسىني  وجربه طالق من ال،بطالق املرأة اليت غاب زواجها: وقوهلم

  .جراء احلدودإته يف يبوال: وقوهلم

  .ن املمتنع من مالهيداء دأته يف ي بوال:وقوهلم

  .ونهؤل شكنه املرجع يف اهلالل، ويف القضاء بإ: وقوهلم

  .اجلهات العامةى قبض الوقف عليبأنه : وقوهلم

  .امتنع احلاضر إذا كذلكذنه، وإى توقف التقاص من مال الغائب علب: وقوهلم

  .عهيوز بجيث يع الوقف، حيجازته لبإجبواز : وقوهلم

من  يامتنع املشرت أو ،نيامتنع الدائن عن قبض الد إذا  مثلما،ل ممتنع لقبض حقهكقبض احلق عن يبأنه : وقوهلم

  .ك ذلريغ إىل ،البائع من قبض الثمن أو ،ثمنقبض امل

  .ه وا�نونياملفلس والسفى جر علحيبأنه الذي : وقوهلم

  .هيشرف عليالعاجز من  أو اخلائن يالوص إىل ضميبأنه : وقوهلم

  .نفع الضميمل  إذا عزل اخلائنيبأنه : قوهلمو

 احتاج إذا له له وال ويلى وص ملن ال والويل يم الوصيقينه أانعزل، و أو هيملن مات وص يم الوصيقيبأنه : وقوهلم

  .كذلإىل 



٢٨

 ،زوجتهداء النفقه لأى رب املمتنع علجينه أ و،نيهل الزوجأ من نيمكعث احليينه أ، ونيجل العنأضرب ينه أب: وقوهلم

  .نياألمر أحد ىرب املظاهر علجينه أالنفقة، و سائر واجيبأو 

ً هايما مل جند فقكثرة من هذه املسائل، كه يوفّ إال  يف الفقهًنا مل جند مصنفاإ، بل ًة جداريثكها من املوارد الريغ ىلإ

رون يلة منهم نا مجي، بل قد رأنيتاطشد احملأان من ك إذا عمال حىتزاول هذه األيان كّ إال ًها معاصرايفق خ والييف التار

ُأطيعوا ا: عنهمهللا  الذي قال ااألمر أويل نفسهم منأ ِوأطيعوا الرسول وأويل هللا َ ُ ََ ََ ُ ّ ْ منكماألمرُ ُ ْ ِ)ظاهر  أن ى مبقتض،)١

ون بنائب سميه اجلامع للشرائط، ولذا يالفقّ إال بةي يف زمان الغكس ذليل زمان، ولك الظاهر يف األمر ة وجود ويلياآل

  .)عليه السالم (اإلمام

ما هو الظاهر من ك ول،األ فهو من باب املصداق ،)٢()هم السالميعل( ئمةها بأن املراد األريورد يف تفس ما ماأ

  . املطلقة مبورد خاصاآليات ريغالب تفس

  

  ))دليل العقل((

  : نيفمن وجه: وأما العقل

م أودهم، يقيرشد ضاهلم ويصلح فاسدهم ويمورهم وأنظم يقائد مته بدون أم كي احلكرتي أن حينه من القبإ: األول

واهلرج ى سبب الفوضي كان الرتكرفع عوزهم، سواء ي و،همءايسامل أوليهم وءعداأارب حيهم، وريهم لفقيأخذ من غنيو

ف مبن كي ف،تهعائل و دارهك وهذا هو املشاهد يف من تر،نيطرة الطغاة واملفسدي وسنياستبداد الظامل إىل لوؤي  أو،واملرج

  .ل البشرك كرتيمن  إىل ينته ي حىت، بلدهكتر

  .هءسببوا اختفا أو وقتله الناس) عليه السالم( اإلمامهللا  انيع أن  بعدكقبح ذلي  ال:قالي ال

                                                

 

 



٢٩

عائلته ى  له علًب خلفا األنيع إذا ماكح، يهم فهو قبريغ إىل أما بالنسبة قبح،ي  النياملسبب إىل بالنسبة: قالينه أل

  .حيفراد قبة األيبق إىل  آخر بالنسبةًاإنسانب  األكتر فإن حدهم،أ فقتله ًاسانإن

خالف إلا عدم ائب، فحالغال أو  املقتولاإلمامل من ينه البدأًماما آخر مع إهللا لف اخي بأنه مل كنقض ذليوال 

  .مامخالف لإله حال عدم اإليللفق

نهم كربون من عدم متكه املتي ملا جبل عل،شردي أو قتليان كً أيضا اخللف اإلمامن  وارد، ألريالنقص غ: قالينه أل

سدون حيان الناس كو�م، ولذا ؤر شيديمنا إ وكذلكس يون، خبالف من لك املتصل بالسماء املتصرف يف النسانة اإليرؤ

  .لفقهاء والرؤساءاسدون مثله حي  مبا الئمةاء واألينباأل

النصب واجب  أن رواكم ذ فإ�،سيموجودة يف نصب الرئ) هم السالمعلي( ئمةاء واألينبعلة بعث األن إ :الثاين

  .مور املعاش واملعادأحلفظ البالد ونظم هللا اى عل

  :)النجم الثاقب(يف  يد الطباطبائيقال الس

   حافظ الزماماإلمامنصب 

  ناماألى علهللا لطف من ا

   نه مقرب للطاعةإف

  طاعةاإل إىل وقائد الناس

القائم  إىل  بالنسبةً، وجب النصب عقال)عليهما السالم (اإلمامو النيب إىل النسبة بًما وجب النصب عقالكف

 أن  مع،الء والنواب يف خمتلف البالد عند وجودمهاكنصبان الوي) عليهما السالم( اإلمامو النيب أن د العقليؤيمقامهما، و

بة، ي حال احلضور، خبالف حال الغ)المهم السيعل(هم يلإان الوصول كم إل،بةيهون من حال الغأ حال الوجود األمر

  .وىلأبة يللغان الوصول كمإل البالد يف حال عدم كل البالد، فالنصب لكهون من أمر أأمر بعض البالد  أن ومع

  



٣٠

  

  ))أنواع الحكم عند الناس((

  : نواعأى م عند الناس علكاحل ):٣ مسألة(

  .ةية املطلقة الوراثكياملل :١

ًا آخر، كنتخب الشعب مليًا، بل كون مليكرثه وارثه لي  الكمات املل إذا ثية، حبيتخاباتة املطلقة االنكيواملل :٢

  .انهكًا مكشبه ملأما  أو ابن عمه أو ون ابنهيكث ي حاألولخبالف القسم 

  . هلاسالمة قبل فتح اإلكم مك حكذلكان كما كشراف البالد، م األكة، بأن حتيشرافومة األكواحل :٣

 هحيث إن، ينيحياملس) البابا( إىل ن بالنسبة اآلكمثل ذلى ما نركهل احلل والعقد، أة من ياباتومة االنتخكاحل :٤

طاعة بعد الشعب السمع واإلى ًانه شخصا آخر، وعلكنتخبوا ميتمع أهل احلل والعقد عندهم لجيمات  أو عزل الباباإذا 

  .مكة يف احليفكين قرروا هذه الي، أل�م هم الذكذل

  .سهيون الشعب هو املنتخب لرئيك بأن ،ةية الشعبينتخاباتومة االكاحل :٥

  .مكقسام احلأهذه 

 ة من النوع الثاينيتاتوركومة دكح ي فه،نية اليت تعارف يف هذا الزمان مبساعدة املستعمريومة االنقالبكما احلأ

  ً.دايًون قسما جدك فال تًغالبا

  

  ))لحكومة اإلسالميةا((

  :نيمرأها يف ي فالمكة فاليسالمومة اإلكاحلما أ

  .الباطلأو ) عليهم السالم( ه باحلقؤ وخلفا)صلى اهللا عليه وآله(م الرسول كف حكي: األول

  .دلةستفاد من األيماذا : الثاين

عوان مجعهم حول نفسه أم بواسطة كاحل إىل  جاء)صلى اهللا عليه وآله(الرسول  أن فمن الواضح: األولاما 

   سالماإل  إىلة، وباجنذامهمميركبأخالقه ال



٣١

هم يفار حاربوهم وانتصروا علكقة، وملا هامجهم اليه من احلق واحلقيه من الصالح والفائدة وملسوا فيفا بسبب ما رأو

 حرب )صلى اهللا عليه وآله(ن حرب من حروب الرسول ك فلم ت،ًوسعون رقعة سلطا�م جراء العتداء املعتدييخذوا أو

َوما : تعاىلما قال ك) نينقاذ املستضعفإل ي سبيف( و)ّل اللهييف سب(ن يمرألحة يانت حرب االبتداء صحكن إو ،ابتداء

َلكم ال تقاتلون يف ُِ ُ ْ ُ ِ سبيل اَ َالمستضعفنيَ وهللاَ َ ْ َ ْ ُ ْ)١(.  

 إىل تاجحي نه الأعلم يان كسبحانه هللا رشاد اإمته الفائقة املستقاة من ك حب)صلى اهللا عليه وآله(ن الرسول كل

ان ك الناس، بل ريًون سببا لتنفيكمره، وأالناس العوام ى لتبس علي و،فين السي بأنه دسالمة اإلتشوه مسع اهلجوم حىت

ر فتح يعند الناس ترب) صلى اهللا عليه وآله(الرسول  يعطي مما ،هميفار وهجومهم علكان اليل بطغيفكالزمان  أن علمي

 ة حىتيدفاع) صلى اهللا عليه وآله(ب الرسول ل حروكانت ك ف)صلى اهللا عليه وآله(الرسول ى ما رأكان كبالدهم، و

   .ب عرفها العامل قبله وبعدهوف حرظنأه من البالد والعباد يف يعل ما استوىلى عل استوىل

 أن عداءن األك، ملا مت)صلى اهللا عليه وآله(مة يف حرو�م بعد الرسول كي اختذوا هذه اخلطوة احلنياملسلم أن ولو

ب املشهور اتك، ولذا اعرتف النيً سدا دون تقدم املسلمكقف ذليف، ومل ين السينه دوم بأيال ىلإ سالمتهموا اإلي

   . بأن عمر أخطأ يف أسلوب حروبه)يالعالئل(

ف، ومنهم الرجل يونه فتح البالد بالسك عن سالما اإلوربؤي لني واحد من املنصفري جاء غكن مع ذلكهذا ول

  .كالم يف ذلكل الين بصدد تفص وحنن لسنا اآل،)ةيسالمالدعوة اإل(تابه كيف  يحيالفاضل املس

  .ههي يف توج)عليه السالم( اإلمام فلماذا ساعده ،سلوب حروبهأ يف خطأأان عمر قد ك إذا :قالي ال

                                                

 



٣٢

فة صار يل اخلك يف سلونيان اثنكطأ لو اخل فإن لة،ك للمشًالي تقلكذل) عليه السالم( اإلماممنا فعل إ: قالينه أل

ة وحل ي الشرعحكامة واأليمور القضائما وجهه يف األك )عليه السالم(فهو  ،ًمثال ً واحداًأخط اإلمامه يبسبب توج

  .ة والفتوحات واحلروبيركمور العس وجهه يف األكذلكة، ياسيل السكاملشا

ان بالسلم بعد كان باحلرب، ونوع ك سالماإل يراضأل) صلى اهللا عليه وآله( فنوع من توسعة الرسول ،انكف كيو

هلها ودخلوا يف أاليت جاء  يراضنة املنورة، ويف األيما يف املدكهلها أان بطلب كة، ونوع كفتح مكملعاهدة نقض ا

 ، والعوايلكفدكومصاحلتهم له بدون حرب، ) صلى اهللا عليه وآله(هلها للرسول أم يان لتسلكً طوعا، ونوع سالماإل

ما من إ ًايباحلرب جعل له وال أو ًخذ بلدا بالسلمأذا إف ،سالمومة اإلك ح)صلى اهللا عليه وآله(الرسول ى ذا أرسكوه

  .تاب والسنةكعلمهم اليمن  سلمواأن إ هميلإرسل أ ونيًحدا من املسلمأما إنفس اجلماعة، و

) صلى اهللا عليه وآله(م من بعد الرسول كح إىل ما بالنسبةأ ،)صلى اهللا عليه وآله(م الرسول كح إىل هذا بالنسبة

ن ياألمر نيً عملهم خارجا، وبني وب،مكاحل إىل ة وصولهيفكي و،مك يف من هو احلانيدة املسلميعق نيل بي تفصكفهنا

هم، يم بالطرق املشروعة لدكاحل إىل ون وصولهيكًما وكون حايك أن عتقديم هو الذي كون احلايكعموم من وجه، فقد 

  : ذاكالم هكل الي تفصنكميً وقع خارجا ما إىل  وبالنسبةةديالعق إىل  فبالنسبة.فرتقانيوقد 

ن عناهم يالذ) األمر ويلأ(ان هو من كانت، كة يفكية يم بأكاحل إىل من جاء أن غلباألى عتقدون عليهل السنة أ

ِوأطيعوا الرسول وأويل هللا ُطيعوا اَا: بوله تعاىلهللا ا ُ ََ ََ ُ ّ ْ منكماألمرُ ُ ْ ِ)نه أّ إال هل السنة،أل كن اعتقاد يكن مل إ وهذا و،)١

   رائج اعتقاد

                                                

 



٣٣

  .ن نقلهاهمنا اآليس يورة يف مصادرهم مما لكات مذي رواكد ذلييرووا لتأ هم، وقديف

 ،علي، واحلسن: عشر، وهم  االثينئمةه األء خلفاّني من بعده ع)صلى اهللا عليه وآله( النيب أن عتقدونيعة يوالش

 يني التعك، وذل)هم السالميعل( يدوعلي، وحممد، وعلي، واحلسن، وامله ،ى، وعلي، وحممد، وجعفر، وموسنيواحلس

  . بالنصًأيضا فهم ،تعاىلهللا ان بأمر اك

د العلماء يمور باأل يجمار: )هم السالميعل( عنهم، بقوهلم ًن نائبايمور الده ألينوا الفقي ع)هم السالميعل( ئمةواأل

   .)١(حرامه وحاللهى مناء علّبالله، األ

   . )٢(قلدوهي أن مر مواله، فللعوام ألًعاي هلواه، مطًنه، خمالفاي لدً حافظا،ً صائنا لنفسهان من الفقهاءكما من أو

ّنا حجة اللهأم ويكعل م حجيت فإ�ثنا،يرواة حد إىل هايرجعوا فأما احلوادث الواقعة، فأو
)٣( .   

  .ةية الشرعيسالمومة اإلكاحل إىل عةينظرة السنة والش إىل له بالنسبةكهذا 

  

  ))الخالفة واألمارة((

  :ةيسالممارة والسلطة اليت حدثت يف البالد اإلما اخلالفة واألأ

  .)٤(نةيانوا يف املدك نيعة مجاعة من املسلميانتخب مببا: ركبابأن إف

  .ركب أيب  بأمر خاص مننيع: وعمر

  .نهم عمرين عي الذىهل الشورأة من أربعانتخب مبوافقة : وعثمان

  .)٥(عثمانى ن عليمن الثائر وفةكنة ومصر والي من أهل املدعة مجاعةيانتخب مببا: )عليه السالم(وعلي 

                                                

 

 

 



 

 



٣٤

  .زيعمر بن عبد العز  حىتاألمرة ورثوا يمأ ف، وسائر بينيره السّأم: ةيومعاو

  .األمرالعباس ورثوا   وسائر بين،مسلم اخلراساين ره أبوّوالسفاح أم

  .ًاي، والوراثة ثانًوالأورة ثمرهم بالأقام ، همريوغ همريون وغيديون والزيهيون والبويون والصفويون والعثمانيوالفاطم

  .)١(مك باحلًرايان جدك فبعضهم ،اءاألمر وع هؤالء اخللفاءيد القدح يف مجير أال ينإو

صلى اهللا عليه (الرسول  أن ن زعميبعض علماء السنة املعاصر أن  وهو،هيلإشارة سن اإلحيًمرا أيف املقام مث إن 

صلى اهللا عليه (س شأن الرسول يال فلإ و،مكسد فراغ احلي من كن هنايكنه مل إت يح، ًايمه اضطراركان حك )وآله

ُهو الذي بـعث يف األميني رسوال منـهم يـتـلوا عليهم آياته ويـزكيهم ويـعلمهم : م بقولهكيماحدده القرآن احلّإال ) وآله ُ َ ُ َُ َ َِّ ُ ُ َ َْ ْ ْ
ِ َِِّ ِِْ ِ

َْ َُ ْ ْ ً ُ َ َ ُِِّّ ِ َ ّ َ ُ
َالكتاب واحلكمة َ َْ ِ ِْ َ ْ)٢(.  

ّلله، وما هللا  دع ما(التابعة لزعمهم ) اسةين من السيفصل الد(ة من يرة الغربكر نشأ من الفكوهذا النوع من الف

  ).صريصر لقيلق

م يظنتما زاول الكم، ك زاول احل)صلى اهللا عليه وآله(الرسول  فإن ،ريبكا غلط  فإ�،رةكان منشأ هذه الفكف كيو

صلى اهللا عليه (م الرسول كوح) عليهم السالم(اء ينبم األك حنية تبريثكات يم آكي، ويف القرآن احلك ذلريع وغيوالتشر

ّاللهمبا أنزل نهم يم بكن احأو :)وآله
   .)٤(لتحكم بني الناس مبا أراك اهللا، و)٣(

   :ّم إالكمث هل احل

  .تبعه من حفظ البالديوش وما يز اجليجته :١

  .مجع املال وصرفه يف املصاحلو :٢

                                                

 

 

 

 



٣٥

  . اخلصوماتفصلو :٣

  .ماماأل إىل مة والبالد األميتقدو :٤

ما وردت السنة كم، كيات من القرآن احليل وردت آك ويف ال،)صلى اهللا عليه وآله(زاوهلا الرسول يان كل كوال

 م ونشركمن مزاولة احل) عليهم السالم( نيبي وخلفائه الط)صلى اهللا عليه وآله(صلح من الرسول أترة، ومن ااملطهرة املتو

  .العدل

  .األول األمرله يف كهذا 

  

  ))كيفية الحكم في اإلسالم((

  : فنقول،مكة احليفكي يف دلةستفاد من األيوهو ماذا  : الثايناألمرما أ

  :نيأمرى ة علربع األدلةقامت األ

  

  ))الحكم حكم اهللا((

  .سبحانههللا م اكم حكون احليك أن :األول

ان، كه حسب الزمان واملريان تغكمإ كقصدون بذلي ،متطورهللا م اكح أن خربة له  بعض من النيوقد اشتهر ب

ًا وضرورةإمجاعح ي صحريوهذا غ هللا م اك حيرين تغكمي نه الأعلم بالضرورة يل مسلم ك و،مك عدم بقاء احلكذل معىن إذ ،ً

  .انكاسم  يبأ

وم ي إىل حممد حرامامة، وحرام يوم القي إىل حالل حممد حالل: )صلى اهللا عليه وآله(قوله  إىل ضافةباإل

ح يف يلها حالل مع ترجكن روه واملباح، ألكاملندوب وامل:  الثالثةحكامقابل احلرام من األي، واملراد باحلالل ما )١(امةيالق

شمل احلالل يه، واحملرم احلرام فعله، وكباح، فاحلرام شامل للواجب احلرام تراملح الذي هو يبدون ترج أو ،كالرت أو الفعل

  .خراألالثالثه 

 يريعقل تغي  ال،ة واملعاد هي هياإلمامد والعدل والنبوة ويعقل، فالتوحي  وهذا ما ال،دةيهل التطور يف العقى مث لنر

  .عاديلف املخي سبحانه الهللا ا فإن ه،يرين تغكمي ، واملعاد الاألولة ربعاأل

  تبدل الصدق ي أن عقليلة، وهل ييف الفضأو 

                                                

 



٣٦

  .ئمةاآخر الق إىل ،لةي والبخل فض،لةيرم رذكال أو ،لةيذب فضك وال،لةيرذ

، فاخلمر ضارة واملاء نافع مهما تبدلت الزمان )١(ما وضعا حسب النفع والضرر فإ�يف احلرام واحلالل،أو 

  .نةكمواأل

 صل العقليقة يمة دقكل وضعت حسب حكها، الرية واحلدود وغيحوال الشخصيف املعامالت والعبادات واألأو 

  .هريوغ) سالمعبادات اإل(تاب كًرنا جانبا منها يف كشرحه، وقد ذ إىل جمال يف املقام الضها مما عبإىل 

حرمة بعض املباحات ملن  أو ة اخلمر للمضطر،ية، مثل حلي لظروف استثنائحكامض األع بيري يف تغإشكال نعم ال

ء، واحلاالت يور املزعوم شن التطكرار، لطاالضى ذب لدك وجواز ال،ض، ومثل حرمة الصدق الضارياملرك كضره ذلي

  .ء آخرية شياالستثنائ

ن يكدخل يف الوجود مصداق مل  أو ،ذا تبدل مصداق مبصداقإق القواعد العامة، فيدخل التطور يف مصادينعم 

 مث )هم السالميعل( ئمة واأل)صلى اهللا عليه وآله( ن يف زمن النيبك الصحافة مل تً مشلته القاعدة العامة، مثالًسابقا

ن يف كة مل تي القنبلة الذركذلك تشملها، و)٢(نفسهمأى الناس مسلطون علنة بقاعدة ية املبيسالمة اإلي، فاحلرتحدث

ٍوأعدوا هلم ما استطعتم من قـوة: ةيها مشلته آيلإ، فلما تطورت السالح )هم السالميعل(زما�م 
ّ َُ ْ َ

ِ ِ
ْ ُْ ََْ ْ َُ ّ َ)مها من ريغ إىل ،)٣

  .مثلةاأل

  

  ))كفاءة الحاكم((

، ًافوءكون يك أن شرتطي د الذي الي املرجع للتقلريدارة البالد، وهذا غ إلًافوءى كعلألم اكون احلايك أن مث الالزم

   إذا ره الفقهاء يف شرائط املقلد، هذاكذيصل، ولذا مل د األيوية يف مرجع التقلية الدنءفاكعدم اشرتاط الى دل عليو

                                                

 

 

 



٣٧

دارة فالالزم راد اإلأ إذا ماأ ،مصارألعصار واغلب األأنا يف ؤوهلا فقهازايدارة مما اإل الى خذ الفتوأان �رد ك

  ً.أيضاة ءفاكال

  : مرانأس الدولة ية يف رئءفاكلزوم الى دل علي ف،انكف كيو

الذي  يه والراويوالشاهد والفق ي عن القاضدلةما قالوا بانصراف األكفوء، ك الري عن غدلةانصراف األ: األول

  .كالسهو وحنو ذلان ويه النسيغلب عل

   .)١(ضرار ضرر وال ال و،نيضرار املسلمإوجب ينه إ: الثاين

  

  )) هللا عزوجلتشريعال((

ث يلها من الوضوح حبكو ،هللام اكم حكون احلكلزوم ى دلت عل ،بل الضرورة مجاعتاب والسنة واإلكالمث إن 

  .ركعن الذ ستغيني

ة، بل جعلوا له احلق يف يسالم اإلحكاملألى علس األيم الرئكلزوم مطابقة حى  علنيدل بعض املتجدكشأوقد 

  : ع القانون بأموريتشر

ز جعل القانون مع االحتفاظ بروح ّوجي والتطور ، متطورسالمن اإليد أن اب منّتكنقل عن بعض اليما : األول

انت تبلغ ك والبنت ه حل،يث رفع ضرره وتوقف االقتصاد عليما حأ ً،ان ضاراك ألنه ًان حراماك الربا ًعة، مثاليالشر

 أربعمنا جاز إون يف السادسة عشرة، ويكث حتضر الناس فبلوغها يما حأون، يان الناس بدائك نيوعمرها عشر سنوات ح

ً ان حمرماكر يامرأة واحدة، وحلم اخلنز ّالإوز جي  فالًبايتقر يالتساوى ث دلت االحصاءات عليثرة النساء أما حكنساء ل

 الذي نين مثاله مثال الطيفالد ،اتهيلكش ن الي فالالزم مالحظة روح الد،ذاكعقم حل وه إذا ماأدان، يالدى لشموله عل

  .هاريغ إىل وب،ك إىل اسك إىل وزك إىل  من لبنةهشكالأن تبدل إ وًنايطى بقي

  وان يعام يف النبات واحلهللا ض ايف أن  من،اينيالقاد إىل ما نسب: الثاين

                                                

 



٣٨

 إىل سائر املوجودات مستمرة من أول اخللقة أن ماكًضه عاما يف النبوة، فيون فيك  واجلماد، فلماذا النسانواإل

بعده،  نيب نه الأنتهم، ال يز أي ينيخامت النب) صلى اهللا عليه وآله (سالم، فرسول اإلكذلكن النبوة كانقراض العامل فلت

ًان مسلما معرتفاكن إع، وي وله التشرًأيضا نيب بعده هو أيت ييل عبقركو   .سالماإل نيب سالة برً

 نيب  خامت ال)صلى اهللا عليه وآله(ًحممدا  أن  منسالماإل إىل نفسهمأن نسبوا ياب الذّتكره بعض الكما ذ: الثالث

 الزمان، فالى  علً انطباقاأكثرالعقل بقانون أفضل من قانونه و أيتي نه الأال  ، نيببعده أيتي ال أي نه خامتأّ إال بعده،

ن كتميالعقل  ياه، و�ديإ )صلى اهللا عليه وآله( الرسول ريمل العقل بتفجكنه أ مبعىن ،من بعده ولرس إىل تاج البشرحي

 اليت وضعها الرسول ني للقوانًان خالفاكن إ و،انكل زمان ومك لئمة املالنيضع القوانياة وي يف احلريسينسان أن اإل

  . فقط)ليه وآلهصلى اهللا ع(انه كانت لزمانه ومك أل�ا ،)صلى اهللا عليه وآله(

  :ل واحد واحد منهاى كرد عليما  إىل ضافة، باإلنيلها خالف ضرورة املسلمكت شكاالهذه اإل: قولأ

حالل ن أ، وريتغي الهللا م اكح أن ى املتواترة دلت علدلةاأل فإن له فهو باطل،كش ن اليار روح الدياملع أن ماأ

ة يمهأوعدم ل بالروح يولو ق، امةيوم القي إىل حراموحرام حممد امة، يوم القي إىل حالل) صلى اهللا عليه وآله(حممد 

  .مكل حك يريان تغكمان باإلكل لكالش

ى ن علث ضرره اآليبد، وقد ثبت يف العلم احلداأل ىل إضار حة، فالرباي صحريلها غكمثلة األ أن  إىلضافةهذا باإل

، ولذا تظهر كانت تبلغ قبل ذلكما كن بنت تبلغ اآلبد، والاأل إىل ًضاراى بقي وس، من قبلًان ضاراكما كالفقراء، 

ُآنستم منـهم رفإن  :تعاىلما قال كمواهبها عند الرشد،  ْْ ُْ ْ ِ ُ ْ فادفـعوا إليهم أمواهلمًاْشدَ َُْ ْ َْ ِ َِ ُ َ َْ)وم يال إىل اتريثك والنساء ،)١  

                                                

 



٣٩

ن عقمت إر قذر يف نفسه وين الرجل حتصده احلرب وحنوها، وحلم اخلنزًفرادا، وألأ أكثرًعمارا وأطول أ�ن أل

  .رهاكن حمل ذس اآليتب مفصلة لكورة يف كمور مذل هذه األك و،هيروبات اليت فكامل

  :هيد علريف ، الثاينشكالما اإلأو

الذي باد، وماذا ) النسناس (نسان واإل،انت مث بادتكوانات اليت اندثرت، والنباتات اليت هي يبالنقص باحل: ًوالأ

  .ذا سائر املعادنكبعد نضوبه، و) طالنف(قول يف اجلماد ي

 نين بيكنه ملاذا مل أالعامل حادث، وبالنقض ب إذ ضين فيكان ومل هللا كن اأ بض وبالنق، بانتهاء العاملضوبالنق

   .اء من طرازهمينبأ )هميعلهللا صلوات ا(وحممد ى سي عني وبى،سيوعى  موسني وبى،م وموسيبراهإ نيم، وبيبراهإنوح و

 دلةس له مانع، بل األيول ض النبوة مقتضيفلن يأوعدم املانع، ومن  ياملقتض إىل ض حباجةيبأن الف :ًايوباحلل ثان

  .وجود املانعو يقتضامل من عدم ،نياألمر أحد ىل علي دل)صلى اهللا عليه وآله(بعده  نيب نه الأى الدالة عل

 إىل  خطوة خطوةنسانقود اإلينه أو، سالمم اإلكدوام حى  دلت علدلةاألن إ ه،يد علري الثالث فشكالوأما اإل

  .ليقه الطويه له يف طريون هادكة تينسانفجر الطاقة، والطاقة اإل) صلى اهللا عليه وآله( النيبّ إال أن ،االستقامة ومصاحله

  .خالفهاى هة، وقد قامت الضرورة علي فهذه شبهات يف قبال البد،انكف كيو

 أن ق لهحي ال يسالمم اإلكن احلاأو ،هللام اكلزوم العمل حبى  علمجاعتاب والسنة واإلكالم يف داللة الكهذا متام ال

  .شياءصغر األأيف  حىتهللا م اك حريعمل بغي

هللا نزل اأ ما ري بغنيم يف درمهكمن ح: قولي )عليه السالم(هللا عبد ا أبا مسعت: قال، ريبص أيب حيصح يفف

  .)١(ميالعظهللا افر باكعزوجل فهو 

  ها ريغإىل 

                                                

 



٤٠

، حاديثمجلة من األ ي فف،يفر العملكاملراد ال أو ،ير للضروركفهو منهللا م اكر حكنأ إذا ات، واملراديمن الروا

  .يفر العملكرادة الإفر وك الإطالق اآلياتبل بعض 

ول، يهواء واملمه خال عن األك وح،علم مبصاحل العبادأسبحانه هللا ا أن مةي، بضمكذلى دل عليما العقل فهو أ

  .خرةا واآلي لصاحل البشر وسعاد�م يف الدنحكامحق األأفهو 

  

  ))ط رضا الناس في الحاكم غير المعصومشر((

  .مهاريعة من الفقاهة والعدالة وغيالناس بعد توفره للشروط املقررة يف الشرى م برضكون احلايك أن :الثاين

 أن مر مواله، فللعوام ألًعايواه، مط هلًنه، خمالفاي لدًسه، حافظاف لنًان من الفقهاء صائناكمن : )عليه السالم(قال 

  .مهارياسة واالقتصاد وغيمور الشاملة للسل األكة فقط، بل عام لية والعائليمور الفردس يف األيد لي والتقل،)١(قلدوهي

 من ،العمل النفس، وصفيت صفيت إىل رية تشيورة يف الرواك املذربعالصفات األن إ :نقول أن ومن نافلة القول

ن عدم يطرد الرذائل عنها، وحفظ الدى ات الفاضلة، وخمالفة اهلوكانة النفس حفظها بامللياب، فصجيلب واإلالس يتيناح

  .ان بالواجباتيتاإل مر املوىلأطاعة إ وراء احملرمات، واقياالنس

  

  )) وشورى الفقهاءائطالفقيه الجامع للشر((

) عليهما السالم( اإلمامنه الرسول ويهو الذي عنه  أل للشرائط،ً جامعاًهايم فقكون احلايك أن  فالالزم،انكف كيو

  فتح)رمحه اهللا(اشف الغطاء ك نيما عكذ، يام بالتنفي الئق بالقنساناله إليكإصح يان كن إ و،بةيم يف زمان الغكللح

  .شف الغطاءك تابهكور يف كشاه، مما هو مذ يعل

  م كان هو احلاكه اجلامع للشرائط يذا احتد الفقإف

                                                

 



٤١

  ً.نه فرض نادر جداكله، ريدون غ

م حال ك فحال احل،مكمنصب احل هم لتويليأانتخاب  أو ،مكاء يف احلكل شركة يف جعل الريمة خمن تعدد فاألإو

  .د يف شرح العروةيتاب التقلكرناه يف كما ذك ،هم شاءيأ أو عهميد مجييف تقل ي العامريتخيث يد، حيالتقل

  

  ))واختيار الناسط الشرعية الشرو((

  :مةد األي ب)١(كذل أن ى علليوالدل

ء مطلق يل شكـ منهم، ف أي اريباحة اختإ يقتضيصل حدهم، فاألأ نيعيالشارع مل حيث إن صل، األ: األول

  .)٢(يه �يرد ف يحىت

ّيضع عنـهم إصرهم واألغالل اليت: ة املمنوحة للمسلم، حسب قولهياحلر إىل قربنه األإده يؤيو َ ْ َ َْ ْ ُْ َ ْ
ِ ُ َْ ُ َ ْ كانت َ َ

ْيهمََعل
ِ ْ)قاض أي مرجع، ومراجعة أي دي يف تقلري خمنسان فاإل،حكامستأنس له مبا نشاهده يف سائر األي ورمبا .)٣ 

  .ك ذلريغ إىل مام عادل،إ أي  والصالة خلف،يإسالم

َأمرهم شور :قوله سبحانه: الثاين ُ ْ ُ ُ ون ك وه،يدارة البالد علإًم واجبا لتوقف كان نصب احلاكنه ملا أب ي بتقر،)٤(ىَْ

ان ك ،ق خاص لنصبهي طرنيعي، ومل سالمشد احملرمات يف اإلأوجب اهلرج واملرج واختالل النظام الذي هو من يعدمه 

  .ىق الشوريون من طريك أن الالزم

نون هم يعين ي أهل احلل والعقد الذنيتع أن  أو،لهيتفص أيتيما سك صواتباألى علم األك احلانيتع أن مةمث لأل

ف كية، فيسالم اإلةقين معروفة يف الطركاالنتخابات مل ت أن توهم، وهوي رمبا إشكالدفع ي كوبذل ى،علم األكاحلا

  .تقولون به

  انت معروفة، وهي نوع ك )قة أهل احلل والعقديطر(ن إ :ًه أواليرد عليذ إ

                                                

 

 

 

 



٤٢

  . ضائرريغى سالمم اإلكطار احلإالناس يف ى من االنتخابات، وتبدل املصداق حسب رض

 يفيك و،ريمن نظ يسالمخ اإليم له يف التاركل، ويه الدليدل عل أن قة بعدي هذه الطرةيضر عدم معروفي ال: ًايوثان

 مانع من يمالقاة النجس، مث قال الفقهاء بطهار�ا، وأى ومة بالنجاسة لدكانت حمكزمان احملقق  إىل البئر أن ركنذأن 

د يظهر جديوّ إال ومير مي ون، الكنوز الكد من يظهر جديو ّ إالومير مي ما الكون، فكنوز الكك حكامنوز األكون كتأن 

  .حكامنوز األكمن 

 ومن ،)٢()ىوللشورهللا  ايف: ()عليه السالم( علي ه قوليدل عليما ك، )١(يف اجلملةى انت الشوركقد : ًوثالثا

، بل أخذ )٣(ناقصةى انت شورك ولو ى،م بالشوركاحل إىل  جاءوا)عليه السالم(ن وعثمان، وعلي يالعمر أن املعروف

منا إات، ويح هذه الشوريس القصد تصحيعة، وليأخذ الب إىل ن حاجةكتالمل إ وى،ان مبنزلة الشوركعة لبعض اخللفاء يالب

  .ء الناقصيالقصد وجود الش

 كش ف والكي، سالمقرره اإلي المها الكما بالوراثة، وإف ويما بالسإان كاء األمرء غالب اخللفاء ويجمن إ ً:ورابعا

 سالمون لإليكن أشرط منهما، فالبد و أي هميتوفر فين يك مل كولئأم، وكشرط الفقاهة والعدالة من شروط احلاأن 

  .مكمع مالحظة الشروط املقررة يف احلاى الشورّ إال كس ذايق آخر، وليطر

حسب ى رفالالزم الشو ن مل ترضإ وى،فكهل احلل والعقد أمن ى ل الشوركمة بشت األيرض إذا نهأوقد تقدم 

  .)٤(نظرهم

  ث يقدمة، حتة املجيخد أيب ةيد االمة، رواي بينيالتعأن على دلة من األ: الثالث

                                                



 



 

 

        

 



٤٣

  .مة ظاهرةد األيار بيون االختى ك وداللتها عل،)١(ًم رجالكنياجعلوا ب: الق 

ح يترج ، والهيالفقّ إال نيعي  ال إذ اإلمامالفقهاء، يمة من حقهم، بعد تساوون األؤالتصرف يف ش أن :الرابع

  .لهمكتاروا خيمل  أن نتخبونه بعديون الذي يك أن فالالزم ،تعدد الفقهاءى لد خراآلى حدمها علأل

  : الثةالطرق ثإذ 

  .هيل عليدل ال إذ  الزم،ري غك وذل،كل باالشرتاكم الكما حإ

  .تهميالف حرخ ألنه مة،األى  الزم قبوله علري غكنفسهم، وذلأار الفقهاء بي حسب اخت،حدهمأم كما حإو

  .مكه للحي الفقاإلمام ينيل تعية ودليل احلري دلني بً مجعا،ني وهذا متع،نتخبونهيم من كما حإو

  .تعدد ا�تهد إذا ماي فكقال بذلي ما الكها، يلإلجأ  ي حىتًالكس مشينه لإ :هيما احتمال القرعة ففأ

 يرأ أو هم،أكثر يخذ برأهم األيشرتط علتن  أمة فلأل،ه فقهاء متعددونيًم جملسا فكمة للحاختارت األ إذا مث

 دلة األطالق إلك آخر عند اختالفهم، وذلًاعلوا مرجعجي أن  أو،كتارة هذا وتارة ذا أو ،االختالفى  لدنيبعضهم املع

  .االختالفى راء لدحد اآل إلني معكن هناكميمل  أن بعد

: )عليه السالم(، قال نيد املتخاصميم بكحلا ايني تع)عليه السالم(مقبولة عمر بن حنظلة، فقد جعل : اخلامس

قد جعلته  ينإ، فًماكضوا به حري فل،ناأحكام ونظر يف حاللنا وحرامنا، وعرف ،ثنايحدى م قد روكان منكنظران من ي

   . )٢(ًماكم حايكعل

ر كبابأعوا ين باي الذالقوم عينينه باإ :)٣(ةيمعاوإىل ) عليه السالم( تاب لهك من )�ج البالغة(رواه يف  ما: السادس

  تار خي أن ن للشاهديك فلم ،هيعوهم عليما باى وعمر وعثمان عل

                                                

 

 

 



٤٤

ًرضا، هللا  كان ذلكًماما إرجل رمسوه ى اجتمعوا عل فإن نصار،ن واأليللمهاجرى منا الشورإرد، وي أن للغائب وال

هللا  وواله انيل املؤمني سبرياتباعه غى قاتلوه عل أىب فإن ما خرج منه، إىل بدعة ردوه أو مرهم خارج بطعنأخرج من فإن 

  ). السالمهيعل(المه كآخر  إىل توىل ما

 بفعلهم، نيانوا راضكوم ي الك ذلنين املسلمنصار فقط، ألن واألييف املهاجرى  الشور)عليه السالم(منا جعل إو

  .)١(هل احلل والعقدأ إىل األمرعل جت أن مةمن حق األ أن رناكوقد ذ

  : فة قبلهياطب اخللخي )�ج البالغة(ما يف بعض شروح ك )عليه السالم( ني املؤمنريمأقول : السابع

   مورهمأت كملى نت بالشوركن إف

  بيون غريف �ذا واملشكيف

   مهميحججت خص نت بالقرىبكن إو

  )٢(قربأو بالنيب وىلأ كريفغ

 )صلى اهللا عليه وآله( من قبله نياملع اإلمام أي :)الرسول قرىب: (نيمرأحد أبّ إال ونكت مة الرئاسة األ أن ىدل عل

  .)٣()نياملسلمى شور(أو 

ان كّ إال إذا ءيل شك شامل ل فإنه،)٤(هيب فير ه الين ا�مع علإ: )عليه السالم (ل يف قولهيالتعل: الثامن

  .ًاجتهادا يف مقابل النص

ٍإن جاءكم فاسق بنبإ :ة النبأي مبفهوم آكرمبا استدل لذل: التاسع ِ
ََِ ٌ

ِ
ْ َُ َتصيبوا قـوما جبهالة فـتصبحوا على ْ أنَََُّ فـتبـيـنواْ ُ ً ُِ ْ َُ ٍََ َ

ِ
ْ ُ  

َما فـعلتم نادمني
ِ

ْ َُْ َ)اق وراء ياالنس أن يعطيصابة القوم جبهالة، إاق وراء خرب الفاسق بيل عدم جواز االنسيتعل فإن ،)٥

   ينية يف تعيركثاألى اق وراء رأياالنس أن بأس به، ومن املعلوم عد يف العرف جهالة الي ء اليش

                                                

 

 

 

 

 



٤٥

  ً.عرفا س من العمل جبهالةيه اجلامع للشرائط ليلفقا 

  .ةية الشهرة الفتوائية حلجياالستفادة من اآلى ورد علأ  ما:هيورد علين رمبا كل

العمل �ما رادع ى دل عل ن ماتاب والسنة، ألكنايف العمل بالية ين العمل بالشهرة الفتوائأ بالفرق ب:اب عنهجيو

  .تاب والسنةك موافق للكذل فإن ً،ماكه حايمها، خبالف جعل الفقريعن العمل بغ

مة مثل ذا اختارت األإتاب، فكم بالك هو احلا أن اإلماممن ،)١()عليه السالم( نية احلسيما تقدم من روا: العاشر

  .ومتهمكمة وحدارة األإ بًايان حركهذا الشحص 

  .صل وهو األدلةمن األ األول يف ، للمطلبكوقد تقدم وجه االستدالل مبثل ذل

 ًاين علإ :نهماية قبل نشوب احلرب بيمعاو إىل وجهه) عليه السالم(مام احلسن تاب لإلكما يف : عشر يحلادا

املسلمون  ينّ، والًايبعث حيوم ي، وسالمه باإليعلهللا  اّوم منيوم قبض، وي )هيعلهللا رمحة ا(له يلسبى  ملا مض)عليه السالم(

   .)٢(ه الناسيما دخل فيدخل فاو: )عليه السالم(قال أن   إىل، من بعدهاألمر

عليه ( قال ، باخلالفةك حتدث نفسكنإأما : ةي قال له معاوني، ح)عليه السالم(الم آخر لالمام كويف 

   .وعطل السنةهللا تاب اكست اخلالفة ملن خالف ي ول،هيوسنة نبهللا تاب اكأما اخلالفة فلمن عمل ب: )السالم

  .)٣()عليه السالم( احلسن اإلماملمة كألخ يف رمها اكذ

   وهو تصرف يف بعض ،نياملتخاصم ابرض يان القاضكنه لو إ: عشر الثاين

                                                

 

 

 



٤٦

برضاهم فبالنص  يون القاضكون برضاهم، أما يكن أب وىلأو�م ؤل شكتصرف يف يالذي  يلاان الوكو�ما، ؤش

  . قضاة متعددونكان هناك إذا ماي فىوالفتو

 يف صلوح إشكالة فال يواألولل يف كن، ولو أشياألمر نيفهو واضح عند مالحظة العرف النسبة بة ياألولوأما 

  ً.دايون مؤيك أن كذل

ما يف غزوة بدر وغزوة كمور، أخذ باملشورة يف بعض األيان ك )صلى اهللا عليه وآله( النيبن إ :الثالث عشر

سبحانه هللا مره اأحسب ما ى أخذ بالشوريعظمته ى ل ع)صلى اهللا عليه وآله( ان النيبك وإذامها، ريحزاب وغاأل

ِشاورهم يف و ْ ُ صلى اهللا ( النيب ريلغى خذ بالشوران لزوم األك ،ةيًقل خطرا من الوالأانت كمور اليت  يف األ)١(األمرِْ

ون باالقتداء به نا مأمورإ ف،ق أوىلية بطريهم الذي هو الوال األاألمرة، يف ين هم دونه يف العقل والدراي الذ)عليه وآله

ْلقد كان لكم يف: ث قال سبحانهي، ح)صلى اهللا عليه وآله( ُ َ ََ ْ ِ رسول اَ
ُ ٌََأسوة حسنةهللا َ َ ٌَ ْ ُ)ة فال يواألول ولو نوقش يف ،)٢

  .داتي من املؤكون ذلك يف إشكال

 ،نينفع للمسلمأ و،نيطرة الظامليبعد عن سأّطاعة الله، و إىل ان أقربكل نظام ك أن  يفإشكال نه الإ: الرابع عشر

س يف قبال يل إذ ه هذه اخلواص،يفى نظام الشور أن كش ، والكذلكس ينظام ل إىل وز التنازل منهجي فهو واجب ال

 نه عادل الأ وحكامفهم األينه أرض ف لكبال شهللا  احكام ألًارين مغيكن مل إة، وا�تهد العادل ويتاتوريكالدّ إال ىالشور

  انت ك فرمبا ،نيتاره من املنفذخي ومن حكامذ األيب يف تنفيصيو ئطخيً ونه بشراك يف كش  النهأّ إال ّم الله،ك حريغي

                                                

 

 



٤٧

تخذ ي ف،فالن الً فالن مستشارا نت املصلحة اختاذاك ورمبا ،سكبالع أو ،اربحيعداء وهو املصلحة الصلح مع األ

نئذ يت ا�تهد حايون صالحكث تياب، حباالنتخّ إال خطاءاألهذه ؤمن ا�تمع من ية له، وال يصالح مستشاره من ال

، أكثر فأكثرهتمون يف الضبط يه يمستشار أن ماك، أكثر فأكثرهتم يب يله الرق دجيث ي، وححمدودة بزمان خاص

ن ياملوازى ل مطلع علكل يضرور ًىربكو ًىل صغري، وهذا الدلريثك عن االحنراف الًم مأموناكون احليك كوبذل

  .ن العدوليا�تهدى ر لدش يف اخلارج من الواقع املعانسانإلراه اي ماى  وعل،ةيسالماإل

، فرك ني فأخطأ يف درمهنيت اثننيم بكمن ح:  قال،)عليه السالم(اه الدعائم، عن الصادق ور  ما:اخلامس عشر

ََومن مل حيكم مبا أنـزل ا: عزوجلهللا قال ا َْْ ِ
ْ ُ َْ َ ْ َ َفأولئك هم الكافرونهللا َ ُ ُ

ِ ْ ُ َ ِ َُ)نه إهللا بن رسول ا اي: صحابهأ من  فقال رجل،)١

 الناس ربجي الذي ،كس من ذايهذا ل: نا، قالان برجل ميضرتايء فينازعة يف شصحابنا املأ من ني الرجلنيان بكرمبا 

  .)٢(ف والسوطيمه بالسكحى عل

ان كنه لو أنه املفهوم م فإن ،له شامل للواىليذ أن ة، ومنيواألولظاهرة من  اشرتاط الناس بالوايلى وداللته عل

  . ًان جائزاكجبار الناس بدون اإلى برض

ً م بعضاكاصم بعضخي أن مكايإ: صحابه ألًوماينه قال إ ً،أيضا )عليه السالم( عنه ،عن الدعائم: السادس عشر

 مواكا فتحايقد جعلته قاض ينإم فكني فاجعلوه ب،اناي من قضاًئايعلم شيم كرجل من إىل ن انظرواكهل اجلور، ولأإىل 

  .)٣(هيلإ

  .ووجه داللته ظاهر مما تقدم

                                                

 

 

 



٤٨

تهم يتهم وتوليبوالهللا مر اأن يهل العدل الذأة يوال:  قالًأيضا )عليه السالم(عن الدعائم، عنه : السابع عشر

   .)١(مرهمأتخلف عن ي أن مروه بالعمل هلمأل ملن حي وطاعتهم واجبة، والهللا  فرض من ا،وقبوهلا والعمل هلم

 كايإان يسف اي: )عليه السالم(هللا ا عبد أبو : قال قال،ان بن خالديرواه الصدوق، عن سف ما: الثامن عشر

قصد ير وكذي أن بحيوهو ّ إال منا أحد سيل ً، إذاناك هلكجعلت فدا: ، فقلت لهكهل ّالإ أحد  فما طلبها،والرئاسة

قول وتدعوا يل ما كجة فتصدقه يف  دون احلًتنصب رجال أن كمنا ذلإ ،هيلإث تذهب يس حيل: ؤخذ عنه، فقاليو

  .)٢(قوله إىل الناس

  .العامل اجلامع للشرائطكن املفهوم منه جواز نصب احلجة إف

ن  أوزجي ة الين مثل معاوأ ب: فقال يف خطبته،وفةكنه خطب بالإ )عليه السالم( علي روي عن ما: التاسع عشر

مانة، الناقض انة لألي ا�رب باخل،نهي املتهم يف نفسه ود،صدقة والفروج واملغامن والحكامالدماء واألى  علًنايمأون يك

يف عشرة مواطن، ولعن ) صلى اهللا عليه وآله(هللا  لعنه رسول ا،ني ابن اللعني اللع،تابك للك التار،صل للذمةأ املست،للسنة

  .اخلرب )٣(م جبهلههكلمي فاجلاهل  وال،مواهلم �مةأون يف يكص في احلرنياملسلمى ون عليك أن ينبغي خاه، والأباه وأ

  ً.ماكحا أيً نايورة أمكالصفات املذ ين الظاهر منه جواز جعل ذإف

   ريغ إىل ،مناءمانتهم عند األأعلون جين يالناس هم الذ أن ومن املعلوم

                                                

 

 

 



٤٩

 امل مباك يف الريثابن األى د روفف ،ىعلم األكمة باحلااألى ن هو رضاك نياملسلمى املعروف لد أن دهيؤي، وكذل

  :)١(نصه

د يزيرجفوا بأ ،عةي عن البريوابن عمر وابن الزب) عليه السالم( نية وامتناع احلسيوفة موت معاوكهل الأوملا بلغ 

ه عن نفر يلإتبوا كة وكم إىل )عليه السالم( ني احلسريروا مسك فذ،يمان بن صرد اخلزاعيعة يف منزل سليواجتمعت الش

   :همريب بن مظاهر وغيبن جنبة، ورفاعة بن شداد، وحبب يواملس ي،مان بن صرد اخلزاعيمنهم سل

قصم  الذي هللاما بعد فاحلمد أهو، ّ إال لهإال  الذي هللا ايكلإنا حنمد إ، فيك سالم عل،ميالرمحن الرحهللا بسم ا(

   .خلإ )منهاى  رضريها بغي وتأمر عل،ئهاي وغصبها ف،مرهاأمة فابتزها هذة األى على  الذي انتز،دي اجلبار العنكعدو

  .)٢(ذها�مأ يف ًوزاك مرًئايان شكمة ار األيلزوم اخت أن ظاهرهفإن 

  .وركتاب املذكما يف الك ، هلم)عليه السالم( ني جواب احلسًأيضاه يدل عليو

ى م علكمنى احلج يم وذوكملئ رأينه قد اجتمع أ  ـ)عليه السالم(ل يمسلم بن عق ـ أي  إيلتبكفإن  :هيوف

  .خلإ ،)٣(ميكلإقدم أم كمثل ما قدمت به رسل

  

                                                

 

 

 



٥٠

  

  ))الحكم اإلسالمي وما يسمى به((

تشقق مادة منه  أن ولذا فمن اجلائز ،)١(ىسلوب الشورأل هو يه الدليدل عليم الذي كاحل أن حتقق ):٤ مسألة(

  .)ةيسالمة اإلياالستشار: (قاليأن كالسم الدولة 

 ..) ةيرياجلماه( و..) ةرمااإل( و..) ةياجلمهور( و.). اخلالفة( و..) ومةكاحل( و..) بالدولة(ى تسم أن ما جازك

  .ىواحملتوى منا املهم املسمإمشاحة يف االصطالح، و ال ألنه ها،ريوغ..)  الرئاسة( و..) البلدة( و..) ةكاململ(و

  :اتي والروااآلياتمساء يف وقد ورد بعض من هذه األ

ّإن ا: تعاىلقال  ْقد هللا ِ ِ لكم طالوت ملَلَعَجَ
َ َ ُ َْ   .)٢(ًكاُ

ِد إنا جعلناك خليفة يفُيا داو: وقال ً َ َ َ َْ َ ِّ   .)٣(األرض ُ

  .)٤(ياللهم ارحم خلفائ: )صلى اهللا عليه وآله(وقال 

ان، كاسم  يبأ) ةيسالمس الدولة اإليرئ(ى سميًأيضا أن س املهم ينه لأما كات، ي والروااآلياتها من ريغإىل 

  .سيالرئى  مجلة من العبارات علإطالقات ي والروااآليات ويف ،..) مامإ(و )ني املسلمريمأ( و)نيس املسلميرئ: (مثل

  .)٥()عليه السالم( علي ري لغكعن ذل يملا ورد من النه) ني املؤمنريمأ(ته يصح تسمي نعم ال

  

  ))حق التصويت حتى لألطفال((

 البالغ ريق لغحينه أ ياهر لدالظ أن ماك، دلة األطالقس، إليل بالغ عاقل له انتخاب الرئك أن  يفكش ه المث إن

  . لهطالقه لشمول اإليون له صوت بواسطة وليك أن والعاقل

نئذ يون حيكنه فأل: ما الثاينأو ،)٦(ىتويالفلقاعدة : األولما أ ،زجي مل ّالإً حقا وجب، وكان ذلكن إ :قالي ال

  .باركًتصرفا يف حق ال

  

                                                

 

 

 

 

 

 



٥١

م تابع كاحل فإن ه،أحكامثبت يوضع مل ين مل إه، وأحكاموضع ثبت ن إ احلق موضوع عريف: قالينه أل

  .للموضوع

  ً.أيضاا�نون  إىل النسبةعرف احلق بيومنه 

  .ك ذلريمام اجلماعة وغإو يد والقاضيهلا حق انتخاب مرجع التقل أن ماكالرجل يف حق االنتخاب، ك ةواملرأ

ة، ي الشرعدلةمن األ) شرح العروة( من )ديتاب التقلك(رناه يف ك ملا ذ،سة الدولةيون رئكت أن نعم الحق هلا يف

ة، يمور العاطفصلح لألي  ومثله الالرجل عقالين أن ماكة، يمور العقالئتصلح لأل ة، ومثلها الياملرأة عاطف أن ولوضوح

  الرجل واملرأةني�ا ساوت بأالبلدان اليت تزعم  يدان، ففيثبتت التجارب عدم استعداد املرأة بنفسها خلوض هذا املأوقد 

وقت تسنمها هذا املنصب  أن ىالتجارب دلت عل أن دوم، مععتلحقه باملًنادرا ندرة  ّالإهذا املنصب  إىل مل تصل املرأة

  .هارييف اهلند وغ) را غانديياند(ما يف زمان كل، كها املشاي البالد ووقعت فتاضطرب

  .مةة األيرضا إىل جعرت ف،اتيس يف منصبه وسائر اخلصوصيرئما مدة بقاء الأ

نئذ ي بانتهاء مدته لفقده حكذلكو ،ديروه يف باب التقلكما ذك ،ةيهلعزل مبجرد خروجه عن األيس يالرئ أن ماك

  .مةة األيشرط رضا

  

  ))إذا اختلف الناس في الرئيس المنتخب((

 مكا يف احلك اشرتينيانا متساوك فإن ه،رين انتخب مجاعة هذا وانتخب آخرون غأ ب،سيمة يف الرئولو اختلف األ

  .، إذا مل ترض األمة باالشرتاك)١(لكمر مشأل كل أل�ا س بالقرعةيخرج الرئأ أو ،كمة باالشرتااأل ضامع ر

  ون املرجع يك ،)٢(واختالفهماويف حالة االشرتاك 

                                                

 

 



٥٢

  .اختالفهماى خر لدمة باملرجع األاأل ين رضإمرجع آخر،  أو القرعة،

  

  ))دليل حجية األكثرية في االنتخابات((

  : مورأه يدل علية، ويكثرس هو منتخب األي فالرئ،ةيقلأة ويأكثردث يف االنتخاب ح إذا اما

ُأمرهم شورى: تعاىلنه ظاهر قوله إ: األول ْ ُ ُ َْ)و ،)١ِوشاورهم يف ْ ُ ِْ  أن ندر خالفهيالغالب الذي  إذ ،)٢(األمر َ

  .ةيكثراأل يون الغلبة لرأيك و،آراء أو ينيرأ إىل األمرل، بل الغالب انتهاء ك الإمجاع إىل ىرالشو ينتهيال 

  والنيل املسلمكعه يباينه مل أ مع وضوح ،ةيمعاو إىل )عليه السالم( ني املؤمنريمأ اإلمامتاب كما تقدم من : الثاين

  .)٣(ةيكثراألّ إال كن ذليك ومل يني التعة هذا القدر يفيفاكتاب ك الظاهر أن ل أهل احلل والعقد، معك

 األمر ووجه االستدالل به ما تقدم يف ،)٤()ىنت بالشوركن إف (:)عليه السالم( ني املؤمنري أماإلمامشعر : الثالث

  .)٥(ىمرهم شورأ األول

ون املراد به الشهرة اليت هي عبارة ك بعد ،)٦(هيب فير ه الين ا�مع علإف: )عليه السالم(ل يف قوله يالتعل: الرابع

  .كصحابأ نيخذ مبا اشتهر ب :)عليه السالم(نة قوله ية، بقريكثرعن األ

ة اليت حتدث ياجلهالة العرف  حىت،س جهالةية ليكثراق وراء األياالنس فإن ،)٧(ة النبأيما تقدم من مفهوم آ: اخلامس

  .ةيكثر األرياق وراء غيمن االنس

                                                

 

 

 

 

 

 

 



٥٣

 أو  املطلقة،يةكثراملراد به األ فإن ،)١()ين املسلمونّوال: ()عليه السالم( احلسن اإلمامما تقدم من قول : السادس

  .)٢(ةيكثرة األيفاى كدل علي مما نيل املسلمكن يكن مل يريال التقدى كهل احلل والعقد، وعلأة من يكثراأل

  .الناس ورضاهم يون برأيك )٣(الوايل أن انيعشر، لب ل الثاينيرناها يف الدلكة اليت ذيواألولما تقدم من : السابع

  .ًسا للدولةيه رئيار الفقية الناس يف اختي اشرتاط رضاأدلةعشر من ل الثالث يما تقدم يف الدل: الثامن

  .لهيتفص إىل ا الحاجةممة ي يف املسألة الثان،دلةما تقدم من األيها مما ظهر فريغإىل 

  

  ))كيفية انتخاب رئيس الدولة((

  : نين بصورتكميس الدولة يانتخاب رئمث إن 

ًون املرشح الئقا يك أن ة، بشرطيقوم املرشح ونوابه حبمالت انتخابي ف،س الدولة مباشرةيمة رئتنتخب األ أن :األوىل

سبحانه هللا امر افة طبق أويالت من نوابه محالت نظون احلمكت أن ة، وبشرطي للشروط الشرعًونه جامعاكهلذا املنصب، ل

  .هريودسات

عن انتخاب أهل ى خرأصورة ون هذه ك فت،سينتخبوا هم الرئي أن لهميمة النواب مع ختوخب األتتن أن :ةيالثان

  .احلل والعقد

ن مة، ألاأل يان املرجع رأك، كخر ذاس، فأراد أحدهم هذا، وأراد اآليملان حول الرئمة والرب األتاختلف إذا همث إن

ى طار رضإمة يف األ يها رأيخر فاملرجع فات األيل، أما اخلصوصيصل مع خمالفة األكيلول يالء عنهم، وال رأكواب والن

  .بحانهسهللا ا

                                                

 

 

 



٥٤

  

  ))إشكاالت وأجوبة((

  : تإشكاالوهنا 

ْوإن تطع :  قال،ةيكثرم ذم األكييف القرآن احلهللا ان إ :األول
ِ ُ ْ ِ من يفأكثرَِ ْ ِّ يضلوك عن سبيل اللهاألرض َ ِّ َ ْ َُ َ ِ)١(، 

  .اآلياتها من ريغإىل 

 ري لغتيرمت من حق التصوكذ ماى  بل عل،العامل واجلاهل يلزم تساويمة  لألتيعطاء حق التصوإيف ن إ :الثاين

 يستوي نه الأالعقل والعقالء ى العادل والفاسق، ومن الواضح لد يلزم تساويما ك ، البالغريالبالغ وغ يلزم تساويالبالغ 

َهل يستوي الذين يـعلمون والذين ال يـعلمون: تعاىلالعامل واجلاهل، قال  َُ َ َُ َْ َْ َ ََ َّ ّ ِ َ ْ ْ َ)٢(.  

 تعاىلهللا ا أن  مع،الرجل يف احلقكف جتعلو�ا كيات وحنوها، فيرث والداإلك، حكام األاملرأة نصف الرجل يفمث إن 

ِالرجال قـوامون على النساء: قال ِّ ََ َ ُ ّ َ ُ ِّ،وقال  :هن درجةيوللرجال عل)٣(.  

تالت اختارت مخس وثالثون من ك ثالث تكانت هناك إذا ماكة يف الواقع، يون أقلكة قد تيكثراألن إ :الثالث

ًدا، وثالث وثالثون عمروا، واثنان وثالثون بي زٍلتكت ؤخذ به ي  النيمخس وست يرأ أن ةيكثرح األيبرتج ان معىنكًرا، كً

  .نيمخس وثالث يجل رأأل

 ئحق امرى توي ال: ثي وقد ورد يف احلد،ةيقلاأل يحق رأة يف جانب، فلماذا تسة املطلقيكثرلو فرض األ: الرابع

  .)٥(نهميب  يف مانيتبطل حقوق املسلم وال: اءياألولاح كور يف باب نكث آخر مذي ويف حد،)٤(مسلم
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  . واردةريلها غكت شكاالن هذه اإلكل

ّل الله، ولذا مل ية منحرفة عن سبيكثرون األك، بل ذمهم يف زمان ًة مطلقايكثرذم األيمل هللا ان إ :األولى رد عليإذ 

ة يأكثران ك أو ء،يش إىل انوا ذهبواك إذا )نيل املؤمنيسب(ما يف ك، ةية نسبيأكثر كان هناك إذا ماي فكذلك األمرن يك

 بعد )عليه السالم( ن نوحاما يف زمك، و)عليه السالم(ى  املهداإلمامما يف زمان ك، ني مؤمناألرضان أهل ك إذا مطلقة

  .املؤمنونّ إال األرضبق يف ي مل تينة، حيجناته من السف

ُوقليل من عبادي الشكور:  مثل،اآلياتعلم اجلواب عن سائر يومنه  ُ ّ َ
ِ ِ ِ

ْ ٌ َ َ)١(.  

  .ىفخي ها مما الريغ إىل امل،كر الكاملراد الشن إ :قالي أن نكميأنه  إىل ضافةباإل

 آخر ما إىل العامل واجلاهلكورة، كقسام املذل من األكً وحقوقا خاصة ب،ةكً حقوقا مشرتكهنان إ :الثاينى رد عليو

  .ها، واالنتخاب من هذه احلقوقيتفاوت ف ة الكشرت، واحلقوق املشكالر يف اإلكذ

قسم الغنائم يان ك )صلى اهللا عليه وآله(هللا رسول ا أن ىها فواضح، ولذا نريتفاوت ف ة الكاحلقوق املشرت أن أما

ل ، ب)عليه السالم( علي ذا فعلهك�ج واحد، وى  العامل، والعادل والفاسق، علري الشجاع، والعامل وغري الشجاع وغنيب

 حكام من األريثكاح والطالق وكات والنيث والديم يف املواركاحلًأيضا أن ى العام، وهلذا السبب نر يسالمم اإلكهو احل

فرق يف   النيًقتل الفاسق قصاصا، وحقوق الزوجيما كقتل ين العادل القاتل إ و،مثل الفاسقكرث يالعامل  فإن ،كذلك

  .ك ذلريغ إىل ع،يف والوضي الشرنيصوهلا بأ

  ون ؤر شيديس يالرئ أن ورات، فلوضوحكل املذياالنتخابات من قب أن وأما
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ه، ولعل وجه عدم التفاوت يمام مجاعته وقاضإار مقلده ويتخما له احلق يف اكسه، يار رئيل احلق يف اختكمة، فلاأل

علم  ي وأ،زيوجب التميلعلم زان العلم فأي قدر من ايلوحظ م إذا ً للتفاوت، مثالنيزان معيم نه الأورة كمور املذيف األ

ان ك إذا مدخل ةي االجتماعةانكل للمهو ،جانب يف اءكالذ وطرف يف صار العلم إذا مدخلاء ك وهل للذ،زانيهو امل

  .ك ذلريغ إىل ،ح لنفع املنتخب يف جانب آخريانة وثقلها يف الرتجكانة املسببة لقوة املكالعلم يف جانب وامل

 يف ًون نصفها يف بعض، ولعل الشارع جعلها نصفايك أن لزمي مور اليف بعض األون املرأة نصف الرجل كمث إن 

ً وبنتا وزوجةًاملرأة واجب النفقة للرجل، أما أن ة، مثليمة خارجكان حلكمنا إث والقتل اريمثل امل جة من يتأخذ بالنت ي، فهً

قوم هو ي إذ اة،ي فائدة للحأكثرن الرجل تل ألويف باب الق ، املرحلةرييف أخ اث مثل ما للرجلريون هلا امليكمال الرجل ف

خلشونة طبعهم  ،وش من الرجالي وقواد اجلني واملخرتعنيتشفكة امليأغلبى بدور أهم يف البناء والعمران، ولذا نر

  .ورة يف حماهلاك من العلل املذك ذلريغ إىل ،تهميولعقالن

هما يتساوى ه مما خرج، ولذا نريس ما حنن في، ولخرج ماّ إال يصل يف الرجال والنساء التساواأل: ن شئت قلتإو

  .ك ذلرييف العقائد والعبادات واملعامالت والفضائل واحملرمات والرذائل وغ

 إذا اذ النوادر، ولريغى ة علية مبني االجتماعحكامة نادرة، واألية أقليكثرورة األريصن إ ً:الثالث، أوالى رد عليو

 رماء،كة يالطائفة الفالن أن  أولة،ية مجينة الفالنياملد أو مة،أ ريانوا خك)  عليه وآلهصلى اهللا(هللا أصحاب رسول ان إ قالوا

  .لكال ة منهم اليكثر األكل ذلكد بية شجعان، أريلة الفالنيالقب أن أو



٥٧

ون يك و،ةيحزاب الغربما نشاهد يف األك، كاون لذكتة، وقد يأكثرون هلا كت فقد ،حواترتة يثركاألن إ :ًايوثان

  .س تارة من هؤالء وتارة من هؤالءيئالر

ما هو املشاهد يف ك ،ريان منهم وزكس ين منهم رئيكمل  فإن م،ك يف التعارف يف احلكشرتتة يقلاألن إ ً:وثالثا

  .ةيقراطميومات الدكاحل

ى ع عليصافق اجلمي أن مل ترض جاز فإن ّالإت �ذا النظام حسب الفرض، وية هي اليت رضيقلاألن إ ً:ورابعا

  . يف مورد اخلالفًون القرعة فاصالكم، وتكة يف احليكثرة واأليقلة رؤساء األكارمش

ما عرفت مجلة ك والعقل، مجاعتاب والسنة واإلكة هو من مستلزمات املشورة املقررة يف اليكثر األميتقدن إ ً:وخامسا

  .تقدم منها يف ما

 ني باألمرنه من باب دوران ن بطل فألإة، ويقل األبطال حلق إنه الأظهر يف جواب الثالث من  ما: الرابعى رد عليو

  ً.املهم دائماى مقدم علواألهم  ،هم واملهماأل

  



٥٨

  

  ))ضوابط تصرفات الرئيس((

صح التصرف يون تابعة للمصلحة، فال كت أن ةيسالمس الدولة اإليشرتط يف تصرفات رئينه أالظاهر  ):٥ مسألة(

  : ةربع األدلةه األيعلدل ي، وةن مفسديكن مل إس مبصلحة، ويالذي ل

ِوال تـقربوا مال اليتيم: م، قال سبحانهكيتاب احلكال: األول َ ُْ َ َ ْ َ ُباليت هي أحسنّ إال َ َ ْ َ َ
ِ ّ ِ)األوىلفهم منه بي  فإنه،)١ 

  .ميتيونه أهم من مال الك يف كش ال ألنه مة بدون الصالح،مور األأعدم جواز التصرف يف 

هي  باليتّ إال مواهلمأوز التصرف يف جي نفسهم، والأتام ويموال األأتصرف يف يته ه بتصرفايالفق أن  إىلضافةهذا باإل

  .نفسهمأف بالتصرف يف كيحسن، فأ

ّوكتبنا له يف األلواح من كل:  بقوله سبحانهكستدل لذلي أن نكميبل  َُ َْ
ِ ِ َْ ْ ِ َُ ْ شي  َْ ّء موعظة وتـفصيال لكل َ ُ ِ ً ْ َ َ ًَ ِ

ْ َ
ْ شي  ٍ ٍء  َ

َْفخذها بقوة وأ ّ
ٍ ُِ ْ ُ ِمر قـومك يأخذوا بأحسنهاَ

َ ْ َُِ ُ َْ َ َُ ْ َ ْ)راد به ي حسن الخذ باألن األأمة استصحاب الشرائع السابقة، وي بضم،)٢

  ً.ان صالحاكس مبفسدة، بل ما يل ما

عدم  فإن ،)٤(نهميما بي فنيتبطل حقوق املسلم ال و،)٣( مسلمئحق امرى توي ال:  مثل،السنة املطهرة: الثاين

ون يها مبليشرتي أن نهكمأ و،ناريون ديسواق ملمة الطائرات يف األيان قك إذا ً، مثالنيبطال حلق املسلمإمالحظة املصلحة 

نه أه يصدق علي ًا ماريثكنه أ إىل ضافة، باإلنيبطل حق املسلمأنه أ ًصدق عرفاي  فإنه،كفعل ذلي فلم ًا ألفنيمخس ّالإ

  .كذل إىل ملاعإ )عليه السالم( الرضا اإلمامملتقدم عن ث اي وحنوه، ويف احلدضرر الل يوز لدلجي ضرهم فالأ
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  .هية الفقيد يف مسألة والي الذي ادعاه بعضهم يف شرحه للعروة يف باب التقل،مجاعاإل: الثالث

عدم  إىل تها والتقولي، فعدم رعانيلحة املسلمصمى منا هو باعتبار احملافظة علإة يجعل الوال فإن العقل،: الرابع

  .صل حمل منعة عدم املفسدة لأليفاكقول بعضهم ب أن ظهري كة، وبذليلها الوالجمة ا�عول ألكف احلالاملفسدة خ

ه ي وقد ورد ف،يخطر من منصب القاضأمنصبه  فإن ة،يل حزم ورؤكاط بيس مراعاة االحتيالرئى مث الالزم عل

  .دةيات شديروا

   .)١(كني سريغ ذبح بًايمن جعل قاض:  قال)صلى اهللا عليه وآله( النيب فعن

 أو نيب ّالإلسه جي ًح قد جلست جملسا اليا شري: سحاق بن عمارإة ي يف روا)عليه السالم( ني املؤمنريوقال أم

   .)٢(يشقأو  نيب يوص

  .ىفخي ما الكل مأذون كعم من أ النيب ياملراد بوص: قولأ

ى  وواحد يف اجلنة، رجل قض،ة، ثالثة يف النارعأربالقضاة :  قال،)عليه السالم(هللا ا عبد أيب  عن،ية الربقيويف روا

علم ي حبق وهو الى قضجبور فهو يف النار، ورجل ى نه قضإعلم ي جبور وهو الى علم فهو يف النار، ورجل قضيجبور وهو 

   .)٣(علم فهو يف اجلنةيحبق وهو ى قضالنار، ورجل  يف فهو

ّفر باللهكعزوجل فقد هللا نزل اأ  ماري بغنيم يف درمهكمن ح: هية الصدوق يف الفقيوروا
)٤(.   
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   .)١(فرك فأخطأ نيم يف درمهكمن ح: ىخرأة يويف روا

ة كواملالئهللا  لعنة اكذلى  فعل،تقول ماى تر ساره ماينه وملن عن يميقول ملن عن يم كان احلاكإذا  :ة ثالثةيويف روا

   .)٢(نيمجعأوالناس 

   .)٣(ميالعظهللا افر باكفهو هللا نزل ا أ ماريبغ نيم يف درمهكمن ح: ريبص أيب حةيويف صح

ما إ الناس، فنيب يقض ي من النار حىتني مجرتنيب يلسان القاض: )صلى اهللا عليه وآله( النيب نس، عنأة يويف روا

   .)٤(ما يف النارإيف اجلنة و

رض من فضة ومساء أء بيج إذا تقول ما: يالقاضى ليل أيب  البن)عليه السالم(هللا ا عبد أبو د، قالية سعيويف روا

  ماريبغى هذا قضن إ رب اي:  فقال،كرب يدي ني بك فأوقفكديب) صلى اهللا عليه وآله(هللا خذ رسول اأمن فضة مث 

  .)٥(تيقض

  .ةريثكات اليها من الرواريغإىل 

هل أ قولنا ريم بغكحيم كل حاك: نه قالإ )عليه السالم(علي عن  ،م ما رواه الدعائمكوقد ورد يف خصوص احل

َيريدون: وقرأ. ت فهو طاغوتيالب ُ ُيـتحاكموا أن ُ َ ُالطاغوت وقد أمروا إىل ََ
ُِ ْ َ َ

ِ ُ ِِيكفروا به أن ّ
ُُ ْ َ)٦()٧(.   

                                                

 

 

 

 

 

 

 



٦١

، )١(افرك احلج كتار أن ما ورد كي،ديعقالفر كال ال يفر العملكات السابقة اليفر يف بعض الرواكاملراد بالمث إن 

  .)٢(افركن النمام أو

  .فركًست سببا لليل ير الضروراكنإ رية بغياملعص أن  لضرورة،ف واملبالغةيه من جهة التخوي التشباملرادأو 

  

  ))رئيس الدولة واالستشارة((

صحابه أ ريستشي )صلى اهللا عليه وآله(هللا ان رسول اكما كة االستشارة، يسالمس الدولة اإليرئى الالزم عل أن ماك

 فإن هم،ءاريف الواقع آه يأق ربطايان كن إ و،خذ حسب الظاهر بآرائهمأين أ، ورجحان عقله وعصمته وهيمع وفور رأ

رائهم ًن حمتاجا آليك مل ّالإن، وياألمرن ي هلذكفعل ذليان ك )صلى اهللا عليه وآله(هللا رسول ا فإن ما واستمالة،ي تسلكذل

  .ما هو واضحك

 كنتخب املسلمون من له تلي أن  أي،تصف بالصفات اليت تقدمت يف الثامن عشر من املسألة الثالثةين أو

  .الصفات

ن يواجلس هلم العصر :قثم بن العباس إىل )عليه السالم(تب كما ي�ج البالغة ف يًر العلماء دائما، ففكذاين أو

 )عليه السالم( اإلمام إىل )�ج البالغة(مع نسبة  يد الرضيالسى دعوو .)٣(ر العاملك وذا،م اجلاهلّوعل ،فت املستفيتأف

  ).هيضره الفقحي من ال( فحاله حال ،ة سندهييف حج يفكي
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  ))استحباب التصدي لمن هو جامع للشرائط((

ة بقصد يسالمل منصب الرئاسة يف الدولة اإليمن العامل اجلامع للشرائط لن يالظاهر استحباب السع ):٦ مسألة(

ِفـليتنافس : ك قال سبحانه يف ذلأراد طلب الثواب، أو ،هري من غأفكأنفسه ى ريان كحكام إذا قامة األإ َ َََْ

َالمتنافسون ُ
ِ

َُ ْ)١(.  

شقون العصا ين يالذى متام احلجة علإجل ان ألك فقد ،م بعد عثمانك عن تقلد احل)عليه السالم(علي باء إما أ

ة، يقتش يف اخلطبة الشكء من ذليش إىل )عليه السالم(شار أ وقد ،ك احلجة بعد ذلكهم بذليمت علأما كعة، يبعد الب

ظة ى كوا علرقايال أن العلماءى علهللا خذ اأ وما ،ام احلجة بوجود الناصريلوال حضور احلاضر وق: )عليه السالم(قال 

  .)٢( )غار�اى ت حبلها عليلفب مظلوم ألغش ظامل وال

ه يل وجب عًان متعدداكن إ وً،نايه عي وجب علًان واحداكفإن ، نةك مع املاألمرام بيوجوب القى دل عليمما 

ن يقامة الدإنه مقدمة أ إىل ضافةم، باإلكث طلبوا احليح) عليهم السالم( ئمةاء واألينبسوة باألأ كيف ذل فإن ة،يفاك

َأن أقيموا الدين: تعاىلونشر العلم وقطع دابر الظلمة، قال  ِّ ُ َ َْ)٣(.  

نه أراد هدم صروح أجل ان ألك ،)٤(عتهيصحابه يف حل من بأأن ) عليه السالم( ني احلساإلمامظهار إ أن ماك

 يف قبال ً خطا)عليه السالم(وم يال إىل ا وقف بالفعل، ولذكما فعل ذلك ،ةيلتهم بسبب املظلومكشاى  ومن علينيمواأل

عوه يعة اليت بايعة، البي حبل الب)عليه السالم( هة، ومرادية املظلوميون يف غايكمبا  ّالإى تتأت ة الي وهذه الغا،نيام اجلائركاحل

هل أهل البصرة وأ إىل رساله الرسلإ أن ماكمام مفرتض، إه حيث إن ،سبحانههللا عناقهم من اأعة اليت يف ي ال الب�ا،

  ستنجدهم يوفة كال

                                                

 

 

 

 



٦٣

يف أحد، وال تنانصره ينه استنجد فلم إقال يما ك ،ةيظهار املظلومإ يف ًدايمتام احلجة، ومزإجل ان ألكلنصرته 

طالب  يعطين  ألك، وذل)هم السالميعل(صحابه أ و)عليه السالم(هو  ليت خاضهارة اي احلروب املركة مع تلياملظلوم

  . املوترياملص أن ن علمواإرب اهلزائهم بأصحاب الباطل وكأقاع يإًاحلق درسا يف الثبات و

  . فأنتصرًون مظلوماكأأن ) عليه السالم( نيتعلمت من احلس: ث قاليح يومنه تعلم حمرر اهلند غاند

مامه أان كنه مسلم اخلراساين فأل أبو هيث عرضها عليقبل الرئاسة حيمنا مل إ ف)عليه السالم(صادق  الاإلمامما أ

 أن كذل ان معىنكده القوة، ويان بك ًونه ثائراكم كه حبحيث إن ،مسلم وأتباعه أيب ديقع آلة بيقبل وي أن ماإ ،ارانيخ

 أيب حيزيً تاتورايكون ديكم وكقبل احلي أو م والسلطة،ك احلدهيون بيكن  أم ومجاعته اللسم أيب ى هلوً ستارااإلمامون يك

سوة أونه كخراجه عن إ واإلمامات ي حتطم معنوكوجب ذلي و،مسلم أبا ث قتليما فعله املنصور حكمسلم بالقوة، 

  .أسوأان ك وهذا ،صاحلة للمستقبل

خلوفه  ًا الريمنا قبل أخإذب املأمون، وكعلم يان ك ألنه ،بالقوةّ إال ة العهديوالقبل ي مل )عليه السالم( الرضا اإلمامو

 أي تدخل يفيمل  إذا العهد ويلن إ تي ح،م املأمونكة حيسقاط شرعإادته رد املأمون، بل إليمن املوت من أجل �د

 اإلمام هدم ك وبذل،ةيعدم اعرتافه بالشرعى  الدولة، وداللة علنيجبى  وصمة عار علكان ذلكون الدولة ؤشأن من ش

  .لة املأمونأسس دو

معوا أصحا�م جيأن ) عليهم السالم( ني الطاهرئمةان األكمإن بيكفرض نفسه، وهو أنه أمل يوهنا سؤال 

   .مكأخذوا احليثوروا وينظموهم ويو



٦٤

  .لها خالف املصلحةكمور أسبب هلم ثالثة يان ك كذلّ إال أن ،كا�م ذلكمإان بكنه إ: واجلواب

م املال يم من احلرب والسلم، وتقسكن لوازم احلة، أليسالمة اإليبالثقافة الفقهمة ف األيا�م تثقكمإعدم : األول

 مل ك بذلنيانا مشغولكث يح) عليهما السالم( اإلمامالرسول و أن ى ولذا نر،في للتثقًدع هلم جماالي ها الريدارة وغواإل

وضع القانون من أهم  أن  مع،ليالقلّال  إةيثارمها الفقهآنشر من ي ومل ،ايفك بالقدر الحكاماألمجيع نا من نشر كتمي

  .موراأل

فلسفة الرومان والفرس يف أذهان كة ية والشرقية الغربيصولة ودخول الثقافات األيسالمتوسعة البالد اإلن إ :الثاين

رب كأ إىل ان حباجةك وعقائدها اليت هي سبب سعادة البشر، وهذا سالماإل مباينى ون عليك ان من أخطر ماك نياملسلم

ان أسس يما بإم، وكما احلإ: نيأمر أحد ان البد منك، مما سالماإل ة مباينيف لتقويقدر من العمل واجلهد والتثق

  .قوموا �ذا الدوري أن )هم السالميعل( ئمةلألهللا ال، ولذا اختار ايج طول األكأرجح المتداد ذل ان الثاينك، وسالماإل

  .صول سبب سعادةم األْهَف فـكي: قالي وال

هللا الناس أمام ا يد أصل لتساويدة التوحي عقًا فمثاليخرة فواضح، وأما سعادة الدنأما السعادة اآل: قالي ألنه

 ريتفجى ذ التقو، إفاءاتكزان هو اليامل أن كذل  ومعىنى،بالتقوّ إال  تفاضلكون هنايك فال ،دهيلهم عبكن سبحانه، أل

  .لهمكة يسعاد البشرإ هو نسانزان اإليفاءات مك وجعل ال،هاريمانة ووفاء وتعاون وغأ من صدق ونسانفاءات اإلكل كل

انوا ك وةي فقهأساسة يف يسالم اإلنيشرحون القوانيانوا ك يف نفس الوقت الذي )هم السالميعل( ئمةاألن  إمث

  بد األ إىل سعاد البشرإئون مقدمات يهي



٦٥

 اة يف طول البالد وعرضهيعيمت الثورات الشذهم، ولذا قايوالدهم وتالمأة بواسطة ياسيعمال السعملون األيانوا ك

 يف ريبك مث الداعي ال، من اهلجرةنيتائم يف العراق قبل سنة املكًابتداء من ثورة املختار، مث ثورة طباطبا ووصوهلم للح

 ىسيد وعيم، مع الغض عن مثل ثورة زكاحل إىل ها من الثورات اليت وصلتريغ إىل دارسة يف املغرب، وقبله األ،رانيإ

صول  دعائم األءرساإ نيوب يف الفقهي التثقنياسة وبي السني ب)هم السالميعل( ئمة مجع األكهم، وبذلريوغىي حيو

ل يمور تفاصن، وهلذه األاألوالان األمرم فا�م كأخذون بزمام احليانوا ك وإذاسباب سعادة البشر، أة اليت هي يسالماإل

  .نة لسنا بصددها اآليخيتار

جر، راد الثواب واألأ أو أ،فكأنفسه ى رأ إذا ل الرئاسةيلن ي اجلامع للشرائط السعنسانب لإل فاملستح،انكف كيو

ن ياألمرال ى كة علربع األدلةه، واألي من أوجب الواجبات علكرئاسته فذلى  علسالمق اإليتوقف تطبى رأ إذا أما

  .ات يف هذا البابير واحد من الرواك بذكبأس بالترب  وال،موجودة

اعتربوا :  قال)عليه السالم( ني املؤمنريعن أمى روي و،)عليه السالم(بن علي  ني عن احلس،حتف العقولى فقد رو

نتم كه من منازل العلماء لو يبة ملا غلبتم عليوأنتم أعظم الناس مص: قال أن ىلإ هاءيولأبه هللا ها الناس مبا وعظ ايأ

 كنتم املسلوبون تلأحالله وحرامه، فى مناء علّلماء بالله، األالع يديأى  علحكاممور واألاأل ين جمارأ، بكتسعون ذل

وحتملتم ى ذاألى نة الواضحة، ولو صربمت عليم يف السنة بعد البكم عن احلق واختالفكبتفرقّ إال ك وما سلبتم ذل،لةزاملن

  .)١(اخلرب م ترجعيكلإم تصدر، وكم ترد، وعنيكعلهللا انت أمور اهللا كاملؤنة يف ذات ا

                                                

 



٦٦

 ،ةري عن احلرث بن املغ)رمحه اهللا(د يملفا يقدم، فقد روي قدر مث اليمن ى ون عليكذنب العصاة  أن ظاهربل ال

محلن ذنوب أل : نعم، فقال:، قلتحرث اي :، فقالً قبالةني يف بعض طرق املد)عليه السالم(هللا ا عبد أبو ينيلق: قال

دخل ي رهون ماكت م ماكم عن الرجل منكبلغ إذا مكنعمي ما:  قال،كومل جعلت فدا: ، قلتمكحلمائى م علكسفهائ

عليه ( قال ،عنايطي قبل منا والي ال إذا : قلت،ًغاي بلًتأتوه وتعظوه وتقولون له قوال أن ىذب عند الناس واألينا منه العيعل

   .)١(ًذا فاهجروه واجتنبوا جمالسهإف: )السالم

  

                                                

 



٦٧

  

  ))رئاسة الفقيه الجامع للشرائط((

فراد متعددون صاحلون لسد هذا أ كان هناك إذا يفائكه اجلامع للشرائط واجب يالرئاسة للفق ):٧ مسألة(

  . العامة اليت تقدمت بعضهادلة لألك، وذلإشكال بال ًنايه عيوجب علً فرضا شخص واحدّ إال نيك مل وإذااملنصب، 

  .ًةيفاكن يتعددانوا مك إذا حدهمأ يني، وتعًناي الواحد عينيهم تعيب علجيالناس  أن ماك

نه يمن ع إىل األمرسقوطهم، ورجوع   حىتكض منهم واالستمرار يف ذلي اجلور والتنقأئمةالناس معاداة ى ب علجيو

لمة كوجوب ى  اخلاصة الدالة علدلة واأل،ركعن املن ي باملعروف والنهاألمر العامة يف باب دلة لألكل ذلكسبحانه، هللا ا

  . مع الطغاة والظلمة)هم السالميعل( ئمةاء واألينباألاحلق عند السلطان اجلائر، وفعل 

ر املران يد إىل الناس خرجوا معهن إ : قال، من الشام)رمحه اهللا(ذر  أيب خراجإد يف قصة يخ املفيالشى فقد رو

  وال،األرضيف  يعص إذا عزوجلهللا  ًم غضباكم وصومكها الناس امجعوا مع صالتيأ (:قال أن ىلإ ،فودعهم ووصاهم

هللا اى رض يمت حىترين عذبتم وحرمتم وسإهم ويروا علأزال تعرفون فجانبوهم و حدثوا ماأن إّم بسخط الله، وكئمتأضوا تر

   .)١(اخلرب )نيسخط برضا املخلوقي أن ينبغي جل الأوى علأهللا ا فإن عزوجل،

ره الفقهاء يف باب كما ذك ،فةياملراودة وتقبل الوظى قتضيأهم  مرأ كن هنايكمل  إذا منا هوإ كذل أن ىفخي وال

عليه (م يلكالى موس أبو انان يف بالط فرعون عمرك مصر، وكمل وزارة )عليه السالم(وسف يمعونة الظامل، ولذا قبل 

ضرا�م أفة وعمار وية مع الروم، وسلمان وحذيش معاويارب يف جحي )محه اهللار(بوذر أان ك، ومؤمن آل فرعون، و)السالم

  . ائنبصرة واملدال ماريتأيف 

                                                

 



٦٨

 ا،يقيفرإ يف فتح )عليه السالم( نيران، وجهاد احلسيإ يف فتح )عليه السالم( جهاد احلسن حاديثوقد ورد يف األ

  .ك ذلريغإىل 

جل قة أليان يف احلقكنه أ مع ،ةي من الصلح مع معاو)عليه السالم( احلسن اإلمامظهره  أان من هذا الباب ماكو

، بل يف  فحسبةيمأ د وبينيزييف وجه   ال)عليه السالم( ني احلساإلمامادة يرة عارمة بقفجرو�ا ثوين ين الذية ا�اهديترب

ت واالستهتارات حبقوق الناس من ا االستبدادكتقلع جذور تل أن نت هذه الثورةكامة، ولذا متيوم القي إىل ل ظاملكوجه 

 وسوف تستمر ثورة ً،ثراأمور وم من هذه األيا الجتد يف عاملن الوت وما أشبه، ولذا يحراق البإس والطواف �ا وؤقطع الرو

 ةياألرضرة كل الكيف  ًاثرأوم كاحملى م علكجتد لظلم احلا وم ال يأيت ية حىتية واملواجهيالرتبو) عليهما السالم( نياإلمام

  ).عليه السالم احلسن اإلمامثورة : ( بعنوانريب صغيتك يف ك من ذلًرنا طرفاكوقد ذ ،تعاىلهللا ذن اإب

  

  ))تزاحم الفقيهين((

ل يصل بعد عدم الدل لأل،ةيسالمل مرتبة الرئاسة للدولة اإلي لنأكثر أو نيهي تزاحم فق يف جوازإشكال ه المث إن

 فحال ،ل الرئاسةيشمل ني وز رده الجي  ال)هم السالميعل(مهم كم حبكح إذا نهأى ، وما دل علكعدم جواز ذلى عل

  .اعةمامة اجلمإى  علنيمامإ حال تشاح كذل

خر  واخلصم اآلًاي قاضنياخلصم أحد رادةإ جواز أدلةحدمها، بل ظاهر  الناس ألينيلزوم تعى ل عليدل نه الأما ك

  .ى بالفحوك جواز ذل،خرآ ًايقاض

 ألنه ، واحدري غكبذل فىتأما ك ،مهكه آخر مزامحته ونقض حيز لفقجي مل )١(شغل املنصب أحدهمأ إذا نعم

ُأطيعوا ال يشمله دلي ف،راألم ون من أويليكنصابه إب ِوأطيعوا الرسول وأويل هللا َ ُ ََ ََ ُ ّ ْ منكماألمرُ ُ ْ ِ)تاب كوملا تقدم يف ، )٢

   اإلمام

                                                

 

 



٦٩

، وقد قال ًبه الشارع قطعاى رضي وجب النزاع واخلصام الذي الينه ة، وأليمعاو إىل )عليه السالم( ني املؤمنريأم

َتـوىل سعإذا َو: سبحانه َ ّ َ ْ ليـفاألرضِ يف  ىَ ُ
َسد فيهاِ ِ)٢(األمر  شامل للفساد املوجب من معارضة ويلك وذل،)١(.  

  

                                                

 

 



٧٠

  

  ))باب االجتهاد مفتوح((

 مجاعتاب والسنة واإلكم من الكفهم احل ّالإس معناه يل إذ ه،يالجتهاد مفتوح يف وجه الفقباب ا ):٨ مسألة(

ًن خاصا بزمان دون يك والعقل مل مجاع واإلتاب والسنةكال إىل الرجوعى دل عل ل هذه املصادر موجودة، وماكوالعقل، و

َولكن رسول ا :قوله تعاىلك، نية الديبدأى زمان، بل مقتض ُ َ ْ
ِ

َوخامت النبينيهللا َ َِِّّ َ َ)عليه السالم(قوله كو، )١( : حالل

  .ة االجتهاديبدأمها ري وغ،)٢(امةيوم القي إىل  وحرام حممد حرام،امةيوم القي إىل حممد حالل

ٍولقد يسرنا القرآن للذكر فـهل من مدكر: قال سبحانه ِِ ِّ ُ ْ َْ َّ َ ْ ِّ ِ َ ْْ ُْ َ َْ ََ)٣(.  

ّتاب الله، ك ً،بداأ يا لن تضلوا من بعدمتم �كمتسن إ م مايكخملف ف ينإ: )صلى اهللا عليه وآله(وقال 

  .)٤(ىوعرتت

ما إ )صلى اهللا عليه وآله(ول العرتة شاملة للرس أن ماك، )عليهم السالم (رهميواملراد بالعرتة قوهلم وفعلهم وتقر

املستعمالت يف  )آل فرعون( و)آل لوط( و)آل عمران( و)ميبراهإآل : (شمله، مثلي طالقاإل أن بيما بتقرإة ويواألولب

 خلف )صلى اهللا عليه وآله(الرسول  أن لكشي فال ،)فرعون( و)لوط( و)عمران( و)ميبراهإ(ث تشمل يم حكيالقرآن احل

  .ثيرها يف هذا احلدكذيه فلماذا مل أحاديث

  هم يعل(�م  أل، فاملراد بالسنة أعم من العرتة،)٥()وسنيتهللا تاب اك(ما من رواه أ

                                                

 

 

 

 

 



٧١

 )هم السالميعل( ئمةاأل يباق أن ماك، بل هم امتداد له، ًراي وتقرًوفعالً قوال) صلى اهللا عليه وآله(الرسول ك )السالم

، هذا بالنسبة )هم السالميعل( ئمةشمل سائر األي حصر فال) مناإ(قال ي ة، فالية الوالي يف آ)عليه السالم(علي امتداد ل

  .تاب والسنةكال إىل  الرجوعأدلة إطالق

 وقوله ،)١(هيب فير ه الين ا�مع علإف: )عليه السالم(قوله  فإن ، والعقلمجاعاإل إىل  الرجوعأدلة إطالقوأما 

ضرورة عدم غلق  إىل ضافةان، هذا باإلكل زمان ومك شامالن لما مطلقان فإ�،)٢(نيحجتهللا ن إ: )عليه السالم(

  .باب االجتهاد عندنا

  :ان له سببانكن غلقوا باب االجتهاد فيأما العامة الذ

نه إ:  وقالً قطعاً فعل حمرماإنسانل كحيث إن من انفتاح باب االجتهاد،  ي�م رأوا الفساد الناشإ: األول

د يزي، و!جمتهدألنه ) عليه السالم( ًاية حارب علي فمعاو،)٣()جر واحدأله  ئملخطجران واأب له ياملص(ن إ و،اجتهاده

 شرب اخلمريان كل ك واملتو،جمتهد ألنه باب دارهى خاه علأ، واملأمون علق رأس !جمتهدألنه ) عليه السالم( نيقتل احلس

  .ذاك وه،جمتهدألنه 

  :دتهييف قص )محه اهللار(د حممد باقر الطباطبائي يشار السأهذا  ىلإو

   ل الزىبيتم بلغ السيرأ حىت

  ه مذهبايد فيجعلتم التقل

د يانت السلطة فقط بكلو  إذ ،ون هلم معارض من العلماءيك ء واليل شكفعلوا ي أن رادواأام كاحلن إ :الثاين

  .همكريم يف منااكعارضون احليان العلماء كد العلماء ي بحكامان االجتهاد وفهم األكام وكاحل

   وهم مل ،ةربع األئمة عن األًان العامل ناقالكنسد باب االجتهاد، وا إذا ماأ

                                                

 

 

 



٧٢

، فال ًئايد السلطان اجتنابه شيريالفرع الواجب الذي  أو ابه،كد السلطان ارتيريقولوا يف هذا الفرع احملرم الذي ي

  .من مزامحة العامل لهم كح احلايسرتي ك وبذل،كرتيواجب فلماذا  أو ،بكرتيقول بأنه حرام فلماذا ي أن ق للعاملحي

  .تهادغلق باب االج يال مستندكبطالن ى فخي ن الكول

 ّالإن يك مل ،نيانوا جمتهدكضرابه أة ويمعاون إ تهد يف قبال النص، وقولجي أن حد ألقحي نه الإ :األولى رد عليإذ 

ًرا تافها جلرائمهم ومنيترب   .ومي من أول نيقبله عقالء املسلميرا�م، ولذا مل كً

 هيفالعامل الورع عل املذاهب أم ال، أئمة كقال بذل أن فرقير مل كاب املنكأراد ارت إذا السطانن إ :الثاينى  علرديو

ن وجده يف إان السلطان ويهمه عصي  الورع الري املذاهب، وغأئمةمن  أحد المكد هذا املصداق يف جين مل إ وىنهيأن 

  .لهمك ئمةلمات األك

سائر دون ة ربع األئمةجعلهم األ أن ماك ، وغلقه سبب مجود أهل السنة،مفتوح فباب االجتهاد ،حال أي ىوعل

 حول ريساطختلقوا األي لنيعهلم، مث جاء دور الوضا يني دكمسل إىل ما بعدي حتول فًاياسي سًان عمالكن يا�تهد

  .هريوغ) ريالغد(تاب ك من مطالعة كظهر ذليما ك ،ةربعاأل

  

  ))معنى االجتهاد((

نا يعل: )عليه السالم( الرضا اإلمامما قال ك ،الفروعى صول علق األيمنا هو يف تطبإاالجتهاد  ف،انكف كيو

  .)١(م الفروعيكصول وعلاأل

 الفقهاء جبواز قتل املسلم فىتأولذا ، واجب وحرام أو نيحرام أو ني يف صورة تعارض واجب)هم واملهماأل(ومنه فهم 

  توقف الفتح  إذا فاركس به الرتتالذي 

                                                

 



٧٣

 ضرر وال ال وقاعدة ،)١( مسلمئحق امرى توي القاعدة ك ،فهم موارد سائر القواعد العامةك ،قتلهى عل

قاعدة  و،)٤(لهك كرتي له الك كدري ما القاعدة  و،)٣(نفسهمأمواهلم وأى الناس مسلطون علقاعدة  و،)٢(ضرار

الضرورات تقدر بقدرها)٥(،قاعدة  ور بهقرا اإلكًئا ملي شكمن مل)ةقاعد و،)٦ حرج ال،قاعدة  وعدوا هلم ماأو 

  .س الدولةيان رئك إذا ًه خصوصايه الفقيلإتاج حي مما ،هاريغ و،)٨()ىالشور(قاعدة  و،)٧(استطعتم من قوة

  

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 



٧٤

  

  ))دور المؤسسات في الدولة اإلسالمية((

ة آمنة من التزعزع يدولة عصرصبح  ي حىت،ألوف املؤسسات إىل نقلبي أن ب جييسالما�تمع اإل ):٩ مسألة(

  .عداءار واال�زام أمام األيواال�

 يبدي ،باركاف بل املدن اليرواألى ل القركهلما فروع يف ، ًثالث مثال أو تالنك تكون هنايك أن ًولنفرض أوال

  .)١(مع اجلماعةهللا د اي :فيث الشريويف احلد، تالتكالناس نشاطهم من خالل هذه الت

: نه مشمول لقوله سبحانهإ: قال ييك ًس تفرقاي وبالده لسالمة اإلي وتقوريبناء واملنافسة يف اخلجل التل ألكوالت

تفرقوا ًعا واليمجهللا واعتصموا حببل ا)ولقوله سبحانه)٢ ،: ْوال تنازعوا فـتـفشلوا وتذهب رحيكم ُ ُ َ َ ْ َ ََ َُ َ َْ َ ُ َ)ن  ألك، وذل)٣

اد احلماس للتقدم جيإ وريجل التنافس يف اخلأما أل، ضاء وتفاخر وما أشبهان من عداء وبغكعنه ما  ياملراد بالتفرق املنه

َويف ذلك فـليتنافس المتنافسون:  حمبوب، قال سبحانهكفذل ُ
ِ ِ

َ َ َُ َْ ِ َ ََْ)عزاء إمن  يما روك ،ة واملصارعةي والسبق والرما،)٤

ان كن إة، وي الغاكمنا جعلت لتلإ ،)٥(مانهي للمصارعة ب)هما السالميعل( ني للحسن واحلس)صلى اهللا عليه وآله(الرسول 

 نية، وبي القبائل من ناحني ب)صلى اهللا عليه وآله(تل منذ زمان الرسول كان التك، وقد أكثر أو نيتلكاد تجيإ كيف ذل

قرها أ )صلى اهللا عليه وآله(ان الرسول كنصار من جهة ثالثة، وقد ن واألي املهاجرنية، وبية ثانيوس واخلزرح من ناحاأل

ًسا ولواءيلة رئيل قبكعل لجيان كث يح ً.  

                                                

 

 

 

 

 



٧٥

ْإنا خلقناكم من ذكر وأنثى: قال سبحانه، ركللتنا تالت للتعارف الكون التكت أن بجينعم  َ ُ َُْ ٍ َ ْ
ِ

ْ َ َ ً وجعلناكم شعوبا  ِّ َُ َُ ْ ُ ْ َ
ُوقبائل لتعارفوا ََ َ

ِ
َ
ِ

َأكرمكم عند ا َّ أنَ ِْ ْ ُ ََ ْ ْأتقاكمهللا َ ُ َْ)١(.  

لة يتنحصر يف قب اة الية احليثة ونوعيلة احلدن الثقافة واآلأل ي،لبتل القكه التين فكمي ان احلاضر الالزمحيث إن و

، ووحدة ني وحدة احملامًة، مثاليصحبت حتت وحدات عصرأتلة كشبه، فالأوالثقافات وما  بل حسب املهن ،لةيدون قب

ت بداء نشاطاإل ًمثال نيتريبك نيتلتكد حتت ذا احنشرت البالإ، فك ذلريغ إىل تلة العمال،ك، ونيتلة الفالحك، ونياملعلم

نتعلم من  أن بأس  وال،ة والتقدمية الحتواء خمتلف نشاطات البناء والتقوريتل صغك وفروع إىل تلةكل ك تنقسم ،اسةيالس

.سباب قو�ا لنأخذ �اأاحلضارة املعاصرة 

   . )٢(عقله إىل أعقل الناس من مجع عقل الناس: ثيففي احلد

   . )٣(ن وجدهايأخذها أيمة ضالة املؤمن كاحل: آخرث يويف حد

   . )٤(لبكؤخذ ولو من فم الياجلوهر كمة كاحل: ث ثالثيويف حد

   . )٥(مكمرأونظم . .هللاهللا ا: )عليه السالم( علي وقد قال

تلة كال حلزب مبعىنأما ا، ذيع والتنفيده التشريون بيكرملان ب إىل ينتهي هو احلزب الذي سالمور يف اإلظواحلزب احمل

  ق للقواعد يذ والتطبيده التنفيرملان بب إىل ىن انتهإو

                                                

 

 

 

 

 



٧٦

  .)هللاحزب ا( يف داخل ك فذل،مةمتطلبات األى ة عليسالماإل

  .فضل االرتباطان األكن إ أم ال، وريبكتل الكون املؤسسات مرتبطة بالتكت أن نيفرق ب وال

 سواء يف جملس ،دارة البالدإجل  ألاإلمام إىل قفزت أن  تصلحتالت هي اليتك يف هذه التة ا�ربةفراد املثقفواأل

 أو ة،يومكيف املؤسسات احل أو دارات،يف اإل أو ،يف السفارات أو ،ييف ا�لس البلد أو مة،يف جملس األ أو الوزراء،

  .ك ذلرييف غ أو ة،يالشعب

 ينيفاءات وتبكل املواهب وظهور اليصقة، لتيويمدارس التجربة احلّ إال ستيتالت واملؤسسات لكالتفقة يويف احلق

  .إنسانل كاملعادن املختزنة يف 

   .)١(معادن الذهب والفضةكالناس معادن : )صلى اهللا عليه وآله(رم كفقد قال الرسول األ

   .)٢()هلم دفائن العقول واريثيول: اءينب يف فلسفة بعثة األ)عليه السالم( ني املؤمنريمأ اإلماموقال 

 يعطأتلته ك لًد مقرايريل من كوتقدمها، فجناحها سباب أل كتلة كل كل فرد ولكة توفر ليسالمات اإلياحلرمث إن 

 د فتح مدرسةيري أو ون،يدار تلفز أو ذاعة،إدار  أو جملة، أو ،مطبعة أو ،دةيد جريريل من كالت، وية وتسهيبنا أو ًرضاأ

ة، ويف مثل يانكمإل عون وخدمة وكمة وفر له الدولة واأل، تك ذلريغ أو تبة،كم أو ةينيحس أو بناء مسجد أو ،نادأو 

  .مييف التقدم والتقد ون التنافس احلريكل وكهذا اجلو تظهر املواهب وختدم ال

                                                

 

 



٧٧

ون من مهمة يك أن يان من الضروركداخلها، ولذا  أو سالم خارج بالد اإلنيرناها بكوالفرق يف املؤسسات اليت ذ

  .ا�ايانكمإل ك بسالمأمام اإلق ية فتح الطريسالمالسفارات اإل

انت كا�م، ويانكمإ ريجفتعمال طاقا�م وإى وحرض الناس علاملؤسسات  إىل تبدلت البالد إذا نهأومن املعلوم 

 ًاي وظهر ثان،نساينمراتب االجتماع اإلى علأ إىل نةكقل مدة ممأ يف سالم قفز بلد اإل،ات متوفرة هلميقسام احلرأل ك

َ�نوا وال َوال: ظهر مصداق قوله سبحانهيما ك ،)١(هيعلى علي  والعلوي سالماإلمصداق  ُ
َحتزنوا وأنـتم األعلون َِ َْْ َُ ْ ُ ََْ  ْنإ ََُْ

َكنتم مؤمنني
ِ ْ ُ ْ ُْ ُ)٢(.   

  

                                                

 

 



٧٨

  

  ))العامل والفالح في اإلسالم((

 بالعمل، طلب الرزق إىل سالمة، فقد ندب اإليسالمعة اإلية خاصة يف الشريمهأللعامل والفالح  ):١٠ مسألة(

ن كته من مسيفاكه ؤعطاإ الوايلى حصل وجب عل فه مايك مل وإذا وواجبات، ً، وقرر له حقوقاًاريبك ًجراأوجعل له 

  .من فضلههللا ه ايغن يل وسائر احلوائج حىتكومأ

ّ يف أمواهلم حق نيوالذ: تعاىلقال  َ ْ
ِِ

ِللسائل والمحروممعلوم َْ
ُ ْ َ َْ ِِ ّ

ِ)١(.   

ً هله وتعطفاأى  علًاي عن الناس وسعًا استعفافايمن طلب الدن:  قال)عليه السالم(عفر ج أيب  عن،محزة أيب عنو

   .)٢(لة البدريامة ووجهه مثل القمر ليوم القيعزوجل هللا ا ي لق،جارهى عل

هللا عبد ا أيب امل، فجلس قدامكقبل عالء بن أإذ ) عليه السالم(هللا عبد ا أيب  عندًنا جلوساك:  قال،وبيأوعن 

   .)٣(عزوجلهللا  اكمرأما ك اطلب ،كدعو ل أال: )عليه السالم(يف دعة، قال  قينزري أن هللادع ا: ، فقال)يه السالمعل(

عود به يمن طلب هذا الرزق من حله ل: )عليه السالم(ى احلسن موس أبو قال يل:  قال،كريبن بى وعن موس

ّل اللهيا�اهد يف سبكان كاله ينفسه وعى عل
)٤(.   

العبادة سبعون : )صلى اهللا عليه وآله(هللا قال رسول ا: ، قال)عليه السالم(جعفر  أيب ويف، عنكرفوعة الويف م

   .)٥(فضلها طلب احلاللأًجزءا 

  يف الرزق فقد  يلهللا  ادع ا:)عليه السالم(هللا عبد ا يبقلت أل:  قال،بيلكوعن 

                                                

 

 

 

 

 



٧٩

   .)١(خرج فاطلب، أال: ًمسرعا  فأجابين،يمورأ ي علثتاالت

فالن ن إ :م السالم، وقولوا هلمكصحابأتم من يوا من لقؤاقر: )عليه السالم(هللا عبد ا أبو قال:  قال،وعن خالد

 ،نفسناأمبا نأمر به ّ إال مكما آمرهللا وا ينإ ،هللانال به ما عند ايّالله، وما ى تقوم بيكم السالم وقولوا هلم علكؤوقريبن فالن 

م كنيعيم وكزقريسهللا ا فإن روا يف طلب الرزق واطلبوا احلالل،كتم الصبح فانصرفتم فبيصل وإذام باجلد واالجتهاد، يكفعل

   .)٢(هيعل

 النملة جتر فإن ون مثل النملة،يك أن مكحدأعجز يأ: قولي )عليه السالم(هللا عبد ا أبا مسعت:  قال،وعن العالء

   .)٣(حجرهاإىل 

تعب هللا يراه اي أن ديري ،هايفكرج يف اهلاجرة يف احلاجة قد خي )المعليه الس( ني املؤمنريمأان ك:  قال،وعن الصدوق

   .)٤(نيمب احملرتف األحياهللا ن إ :)عليه السالم( ني املؤمنريمأوقال : يف طلب احلالل، قال

صلى اهللا عليه (هللا قال رسول ا: ، قال)عليهم السالم (، عن آبائه)عليه السالم(ل، عن الصادق يمساعإوعن 

   .)٥( لهً من طلب احلالل بات مغفوراًاالكمن بات : )وآله

صومن  وألنيصلوأل يتيقعدن يف بقعدن ألرجل قال أل: )عليه السالم(هللا قلت أليب عبد ا:  قال،وعن عمر

  .)٦(ستجاب هلمي ن اليالثالثة الذ أحد هذا: )عليه السالم(هللا عبد ا أبو  فقال،ينيأتيفس ي فأما رزق،عبدن ريبوأل

                                                

 

 

 

 

 

 



٨٠

عليه (صابته احلاجة، قال أ :لي فق،نا عندهأ عن رجل و)عليه السالم(هللا عبد ا أبو سأل:  قال،سينوعن خ

من عند بعض : لي ق،تهقون يأفمن : )عليه السالم( قال ،عبد ربهيت ييف الب: لي ق،وميصنع اليفما : )السالم

   .)١(بادة منهشد عأقوته  ييللذهللا وا: )عليه السالم(هللا عبد ا أبو خوانه، فقالإ

يف هللا نوز اكهم الزارعون :  فقال،نين الفالحع) عليه السالم(سألت جعفر بن حممد :  قال،وعن الواسطي

   .)٢(ًاطايان خك  فإنهسيدرإّ إال ً،زارعاّ إال ًاينبهللا من الزراعة، وما بعث اهللا ا إىل حبأعمال شيء رضه، وما يف األأ

 )عليه السالم( ني املؤمنريأمكان : ، قال)عليه السالم (هيبأ، عن )السالمعليه (وعن ابن علوان، عن الصادق 

ًمن وجد ماء وترابا: قولي ّ مث افتقر فأبعده اللهً
)٣(.   

: عمل يف أرض له قد استنقعت قدماه يف العرق، فقلتي )عليه السالم(احلسن  أبا تيرأ:  قال،محزة أيب وعن

:  فقال،ومن هو: ، فقلتيف أرضه أيب  ومن مينريد من هو خيقد عمل بالعلي  اي:  فقال،ن الرجاليأ كجعلت فدا

هم، يديانوا قد عملوا بأكلهم ك) عليهم السالم( ي، وآبائ)عليه السالم( ني املؤمنري وأم)صلى اهللا عليه وآله(هللا رسول ا

   .)٤(نياء والصاحليصو واألني واملرسلينيوهو من عمل النب

عمل يف حائط له، والعرق يظ يزار غلإه يده مسحاة وعلي وب)عليه السالم(هللا عبد اأبا  تيرأ:  قال،باينيوعن الش

الرجل حبر الشمس يف طلب ى تأذي أن حبأ ىنإ: ، فقال يلكفكأ عطينأ كجعلت فدا: تصاب عن ظهره، فقلتي

  .)٥(شةياملع

                                                

 

 

 

 

 



٨١

  .ةريثكات اليها من الرواريغ ىلإ

  : يف ضمن أموركر ذلكهتمام بالعامل والفالح، ونذمة املسلمة االة واأليسالمالدولة اإلى فعل

  

  ))كيةال لالشترا((

ن ك ل،لمة من معىنكل ما يف الكة بية الفردكي قرر امللسالماملستورد، بل اإل  باملعىنسالمة يف اإلكياشرتا ال: األول

  : بأموركحدد ذل

  . الضارةشياءاخلمر والقمار واألك حله، ريتسب املال من غيك ال أن :لفأ

  .ريسراف والتبذاحملرمات، ومنه اإلك حله، رينفق املال يف غي ال أن :ب

  .فاراتكاة ونذور وكمن مخس وزهللا حق ا يعطي أن :ج

ون ؤ شكن للدولة مورد آخر، ومن ذليك بأن مل «هيتوقف عل إذا ةيسالمات اإليجل الضروراملال أل يعطي أن :د

َِْجاهدوا بأم: الدفاع واجلهاد، قال سبحانه ُ ِم وأنـفسكِوالَ ُ ََْ   .)١(ْمكْ

  .بقدر ّالإن من املؤمن ربح املؤمي ال أن ما ندبكملربات، ات واريالوقوف والصدقات واخل إىل سالم ندب اإل:ه

  

  ))اإلصالح الزراعي المزعوم((

 سالمأخذ اإليفال  ً، وزوراًذباك يصالح الزراع، مما مساه الشرق والغرب باإلسالميف اإل يفساد زراع إال: الثاين

  .نيالفالحى وزعها عليل ـ هم بالطرق املشروعةيلإاليت انتقلت  ـ كنيأرض املال

تور وسائر اللوازم، يف كساعدهم بالبذر والرتاي و،نيالفالحى عل ـ هاأكثروما  ـ البائرة يراضوزع األي سالمبل اإل

 نياألرضل كتصلح  ،ةيانكمإت املال يان يف بكن إ ل منحاتكويف مش ، مالت املالين لبيكمل ن إ ل قروضكش

  .ثر الزرع والضرعيك ك وبذل،وتزرع
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  ))العامل ال يشارك صاحب المال((

 ما الك معمله،  العامل مع رب العمل يفكشري، فال ة للعامل مع صاحب املعمل ورب العملكياشرتا ال: الثالث

خر حدمها اآلأذا ظلم إخر، فعاقد مع اآلتي أن ة يفي احلرنيل من اجلانبك بل ل،رضهأ يف األرض ك الفالح مع مالكشري

  .نقاذ املظلوم ومعاقبة الظاملتدخلت الدولة إل

 ت املال مايعطائهما من بإان هلما نقص، بك إذا ل عامل وفالحكتقوم بسد حاجات  أن هايب علجينعم الدولة 

  .اة أفضليح إىل جل تدرجهماما تساعد العامل والفالح ألكسد به نقصهم، ي

  

  ))والجواب عليهماإشكاالن ((

  : نإشكاالوهنا 

 ورب املعمل، األرض كس مالكيجة يف يون النتكتهدان وتجي�ما سرق عمل الفالح والعامل، ألي كاملالن إ :لفأ

  . ويف املعملاألرضا معه يف كشرتي أن ولذا فمن حقهما

 ستعبد الناس، ييوعيوالش أمسايلل من ا�تمع الرك، فًاي رقأكثرن بصورة كد لي هو نظام العبريجس نظام األيأل :ب

نما الدولة تستعبد الناس يف ا�تمع ي ب،ستعبدون الناس يف ا�تمع الرأمسايليواملعامل  يراضالتجار وأصحاب األفإن 

 أن ان الالزمكخنرج عن هذا االستعباد  أن ردناأ إذا ولذا ، الناسنيال الطرفكستعبد  ييك ويف ا�تمع االشرتا،يوعيالش

  .نيون سرقة يف البكل حبسب عمله، فال تك ،نيل العاملكون الوارد ل يكلدولة مبراقبة العمل حىتتقوم ا

   :نيشكالواجلواب عن اإل

ما تقدم ك ألنه ،ًاكياشرتا  والًايوعيش  والًايس رأمساليفمجتمعه ل يف اجلملة، )ةكية االشرتايالرأمسال(قرر ي سالماإلن إ

 ،ينيوعيالشك للدولة وحدها كعل امللجيها، فال يل إاة وماكره يف نفس الوقت اخلمس والزية يف حال تقرية الفردكيقرر امللي

   العامل ني بكشري  وال،ينيالرأمسالكفراد وحدهم وال لأل
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نه أما كوا، ؤف ماشاكيستثمرون ي وعملونيهم يلإدع التجار وما ي بل ،كينياالشرتاك رب العمل نيوالفالح وب

جورهم عن أعملهم ونقص ى مبا نقص من حاجا�م لدوطالة، البى ل حاجا�م لدك وبسد للف لعدم بطالة العماكم

  .ا�ميحاج

 ،ادةي جتمع زكون هناكت أن نه البد منأ ي فه،توها سرقةيس التاجر واليت مسكياليت تذهب يف ) ادةيالز(أما 

  .ادةيحسن أقسام جتمع الزأس التاجر كي إىل ادةيذهاب الزو

عمران البالد  و،ةريمساعدة دولة لدولة فقك: نيخرمساعدة اآل وون الدولة من احلربؤش فإن :األوىلما املقدمة أ

 فمن ّالإو ،جتمع رأس املال إىل لها حباجةك ،هاريها وغري وغكط الطرق وما أشبه ذليات وتبليبفتح املدارس واملستشف

  :ولتجمع رأس املال صورتان ،ل الناسك اليت هي يف مصلحة الناس ،نفاقاتام �ذه اإلين القكمين يأ

  : ه ضرراني وف،ةيوعيما يف الدولة الشك ،د الدولةيتجمع يف يأن  :األوىل

عدام بالقهر والسجن واإل ّالإعطاء واردهم هلا إرضون بي الناس ال إذ ة الدولة يف هذه احلالة،يتاتوركد: األول

افة الدول ك يف كما نشاهد ذلك، آلة يف معمل أو  دابة مقهورةنسانرجاع اإلإخرة ات، وباآليافة احلركومصادرة 

  .ةيوعيالش

نراه  نتاج، وهذا هو سر ماشوق له يف اإل  الًئاي شكلمي نه الأعلم يشتغل وي الذي نسانن اإلأل ،نتاجقلة اإل: الثاين

 ،امةيوم القي  إىلالرأمسايل إىل ًحمتاجا يوعيالشى بقيطول اخلط، وسى ة علية عن الدول الرأمساليوعيمن تأخر الدول الش

  .لو فرض بقائهما

دارة إل يفيك الدولة تأخذ من التاجر ماحيث إن مة، ً موقتا لألًون التاجر خمزنايكد التجار ليتجمع يف ي أن :ةيالثان

  اخلمس ، شئون الفرد واالجتماع
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ث ي موت التاجر حنيح إىل ًون هذا املخزن موقتايكوم احلاجة، وييف املخزن ل يوتدع الباق ،شبههماأ اة وماكوالز

 الورثة نيفتت رأس املال بي أو ،اإلمامون سهم يكوارث له  رث من الإن إف ،ن له وارثيكمل  إذا موالهأ )١( الدولةكمتل

  .ما هو الغالبكان للتاجر وارث كذا إ

 ،نيخراألسرق علوم  يكالذ: قالي أن صحييف مجعه العلم، فهل  یك الذنساناإلك التاجر يف مجعه املال نسانمث اإل

اء كذ أن ماك ،ل حسب الفرضك الفرص للؤافكمع وجود ت، هريمن غ ً ماالأكثراء التاجر وتعبه هو الذي جعله كذن إ

  .ل حسب الفرضك الفرص للؤافكمع وجود ت، ًالعامل الفائق وتعبه هو الذي جعله متفوقا

 ،ع طاقا�مين قوته من جتم أل،نيخراآلى نه سرق قوإ: قالي فهل ،)٢( مثل التاجر مثل صاحب السلطةكذلكو

  .ع طاقات الناس عندهيسبب جتم الذي اء صاحب السلطة وتعبه هوكال، بل ذك

ل كث لو ال هذا اجلمع عاش اليل فرد، حبك ريخ إىل جةيرجع بالنتيفراد أعند ) للمال وللعلم وللقوة(وهذا اجلمع 

ل كون ليك لنيجعلنا الدولة تراقب العامل إذا عيتجمن هذا الكمي ، والأكثرشد ونقص أومنهم الفالح والعامل يف عوز 

 تأخذها لتصرفها يف أن لدولةلن كميون هلا خمزن يك بدد الثروة والتت إذ ، الثاينشكالما تقدم يف اإلكحسب عمله 

  .)٣(ات ا�تمعيحاج

 �ذا كظهر ذليحسب عمله، ولکل ون يكيف فرض رقابة الدولة ل السرقة املزعومة موجودة حىت أن  إىلضافةباإل

نتج يمبا  نار يف آخر السنة، والثاينية دائنتج ميع أحدهم مبا رزيشون يف صحراء ويعيثالثة أشخاص  أن املثال، فنفرض

سهل ذها�م يق هلم ليد شق طري والدولة تر،ةية والبدنيفاءا�م الذهنكحسب نار يمثائة دنتج ثالينار، والثالث مبا يمائيت د

  لف يكان ك و،ئهميوجم
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ل واحد من ك أن كذل  ومعىن،نيمائة مخس و ومائةنيمخس أي أخذ الدولة منهم بالتفاوتينار، فهل يمثائة دثال

ن من جهد األوالسرق  أي ى،عطأق بأقل مما ي والثالث استفاد من الطرى،عطأ مما أكثرق بي استفاد من الطرنياألول

  . ونقص الثايناألولفالس إ كذل ومعىن، ل مائةكمن  أي ،يأخذ منهم بالتساويأو ، الثالث

جمع القوة، كجمع العلم وكة، يس بسرقة، بل هو مجع خمزون للحاجة االجتماعينه لأ) السرقة(فتحصل يف جواب 

 )ةيوعيسرقة الدولة يف الش (:ة أقسام السرقةيدارة االجتماع، وهو أفضل من بقنه سرقة فهو سرقة البد منها إلأولو فرضنا 

  ).ل عمله وله رحبهك من :ة الفرد يفقسر( و)ةكييف االشرتاسرقة الدولة والفرد (و

  

  ))إثراء المجتمع((

  : ني بأمرك العامل والفالح وذلنين من املال بكرب قدر ممكع أيل ثروة املخزون عند التجار، وتوزين تقلكمث من املم

ون يك  الكم، وبذلل طاقا�كصرفوا يستمدوا من مواهبهم و يل الناس حىتكة ليافك العطاء الفرصإ: األول

  .اتيافة احلرك إطالق بكن، وذلكرب قدر ممكأونون يكاء عدة معدودة، بل يثراأل

  .د عوامل متعددةيمنا هو ولإة ين من الثروة الفاحشة يف البالد الرأمسال اآلهوما تشاهد

  .اتيابتة للحرك اجلائرة النيوجود القوان: من مجلتها

  .سواقوالتالعب باألار كالغش والربا واالحت: ومن مجلتها

نما لو ية فقط، بياجلمعى ثرون املشرفون علية يف منطقة، ولذا ي من مجعأكثرسمح بفتح ي القانون ال: ًفمثال

   ،)١()أنفسهم وأمواهلمى الناس مسلطون عل (،ةيطلقت احلرأ
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  . فقطنياألول ومل تنحصر الثروة يف ى،ة أخريلفتح أناس آخرون مجع

 املساعد )ت املاليب(لعدم قانون ، ل فردكل ىنكالسكة للمجتمع، يم باحلاجات الضرورتقو ومة الكاحل: ًومثال

 راجيإ إىل ريضطر الفقي ف،ل فردكل ىنكالن ببناء السيفك، وهذان القانونان )وملن عمرهاهللا  األرض(، ولعدم قانون ريللفق

  .ًثروة يزداد الثري، وً فقراريالفقزداد ي نيا احلالتلتك، ويف ًدارا بينيض منه بالربا لالقر أو دار الغين

الناس ( من ًشبه، انطالقا أة حرة، بسبب النقابات ومايجعل العامل والفالح نفسه يف منافسة عمل: الثاين

لما كون العامل والفالح قد وجد يكالسعر، فرتفع يقل العرض يثر الطلب ويكث ي وح،)أمواهلم وأنفسهمى مسلطون عل

 من ةنظمة املتصورمن األ ًالك أن رناهكء، وقد ظهر مبا ذي أمام هذا الشنية تقف القوانيالن يف الدول الرأمسكد، ليري

 ي، ففاألولنظمة الثالثة ما يف األكما سرقة مفضوحة إ) ل عمله وله رحبهكمن ( و)ةكياشرتا( و)ةيوعيش( و)ةيرأمسال(

ات الفرد وا�تمع يما بالهة عن حاجإالمها، وكسرق ية كية تسرق الدولة، ويف االشرتايوعيسرق الفرد، ويف الشية يالرأمسال

 ون سرقة والكت ال ة معاجلاألمرمعاجلة ى قدر علييف االقتصاد هو وحده  يسالممنا النظام اإلإما يف النظام الرابع، وك

  .نا منه �ذا القدريتفكل ايا�تمع، وهذا حبث طو تتعطل حوائج الفرد وال بالهة، وال
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  ))معيات التحسينيةالنقابات والج((

  البالدمي أوضاع الناس، وتقدنيات لتحسيئات واجلمعيتالت واهلكاد النقابات والتجيإى من الضرور ):١١ مسألة(

عضاء ت له سائر األكتعضو اشكى اشت إذا البدن الواحدكاملسلمون  و،)١(مع اجلماعةهللا ا دي فإن ،ماماألإىل 

  .)٢(ىبالسهر واحلم

ن من كتمين أ و،)ارةيس( و)ثاثأ( و)دار( و)زوجة( و)عمل (إنسانل كون ليكمور ل هذه األلكيد تشكيومن األ

 )هيلإتاج حيوسائر ما (شبه  أللمرض واهلرم وما أو  لعدم العمل)وقات بطالتهأضمان ( و)دواء مرضاه( و)م أوالدهيتعل(

ما أراد ك موفور احلاجات، ًاميرك ًش حرايعيل)  طاقاتهرية مواهبه وتفجيتنم(من ن كتمين أ و،شبه أسفر التنزه وماك

  .سالماإل

َولقد كرمنا بين آدم: قال سبحانه َ َ ّْ َ ْ َََ)ة متنافسة حرات ونقاباتي ومجعًتالكالناس جبعل ّإال ن كمي  وهذا ال،)٣.  

  .جل االنتخاباتل البالد ألكسود ي أن بجيالذي احلر  ياسيار السي التريوهذا غ

  

  ))ضعفاءالهتمام بالقرويين والا((

 قد ظلموا يف العصر ءهؤال فإن أشبه، م وماي واخلنياف وأصحاب البساتيرواألى بالقر ايفكوالالزم االهتمام ال

اء يصفوحمل نبت الرجال الشهم األ �م املعدن الصايفأًعا، مع ي مرًرب قدر من الظلم، وتأخروا تأخراكث أياحلد

  .نةيهتم للمديما كنة، واهتمام يصاهلم حد املديمام إل فالالزم االهتمام املضاعف بشأ�م، اهت،الشجعان

طباء والقضاة ات واألياد املدارس واملستشفجيجل اات، ألين اجلمعيوكة من تريبكلة محم يبتنظّ إال كون ذليك وال

  نة، وجعل ي املدريتعمك ًارية تعمي القرريتعم إىل ضافةد هلم، باإليون والربفلهرباء والتكواملاء وال
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 صاهلميإل أو بعض، إىل بعضهمصال يط طرقهم سواء إليها، وتبليتبات فكتسالت واملغات واملينيد واحلساملساج

روائهم، واالعتناء بشأن عاملهم إجل ة أليبار االرتوازجلهم، وضرب اآل�ر والرتع ألنهم وشق األية ببساتينة، والعناياملدإىل 

م عند ا�يا�م وفتيسبب زواج فتيهم مبا يسرة فم األي اجلماعة، وتنظأئمةن ويمن املرشد ايفكة من القدر اليلقراختلوا  لئال

ثر املثقفون يك و،ةية متساوينة والقري املدنيون السطوح بك، تهريثكها وهي ريمور وغ األ، و�ذهينيالبلوغ والرشد الشرع

زعاج إتسبب  ا�ا، والكاس من بر وحترم النى،�دم القر املدن حىت إىل ىالقر هايلأنسحب ي ثر الضرع والزرع، والكوت

  .طاقة هلا به ال املدن مبا

  .ةية وشعبيومكاف، حيرواألى صالح القرئات والنقابات إليات واهلين اجلمعيوكة تيهذا من ناح

جل ل الوزارات، ألكجلان من  ون من جلنة أوكة جهاز خاص ميزكومة املركون يف احليك أن لزمية ية ثانيومن ناح

 ى، القركتلى نة علكمور املم لتوزع األ،ا�ايانكمإاجا�ا ويواحتى طة القريخرى شراف العام عل واإلالعام االستطالع

تبادل النفع ياملناسبة، لى القرى ، واجلامعات املناسبة علنيا�ذومى مستشفكات املناسبة ي واملستشف،مثال توزع املعامل

  .افيرألواى ومات القركة وحيزكومة املركواملدن واحلى  القرنيب

 فإن ،أكثر فأكثرى خرة األية بالقريل قرى كبعضها يف بعض، لتقوى ن من القركدمج ما أمى من الضرور أن ماك

  ).مع اجلماعةهللا ا دي(االجتماع قوة، و

اة كع زيأمر بتوزيان كنه إ )صلى اهللا عليه وآله(هللا ارها، فقد ورد عن رسول ارة باستدية القرين املدك تنهال أن بجيو

  .)صلى اهللا عليه وآله( النيب  إىلرسلأء يزاد ش فإن ،ة يف أهلها ومصاحلهايقرل ك
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ى مرورها علكة يالنائى القرى ث متر علي طرق املواصالت حب،ةيزكومة املركجعل اللجنة يف احل يذا من الضروركو

ة م يف قصكيد القرآن احلهذا هو مقصوشغاهلم، ولعل أن وي براحة املسافركل ذلخي ال أن بة، مع مالحظةيالقرى القر

ها ي فظاهرة وقدرناى ها قرينا فكيت بارالى  القرنينهم وبيوجعلنا ب..  ومشالنيميجنتان عن : قولي تي ح،)١()سبأ(

  .)٢(نياما آمنيأو ايليها ليوا فري سريالس

ان وموفورة كسمأهولة بالى القرتلك عل جية مواصالت كربطها بشبي املتباعدة مباى  القرنيبى ن القريوكتفإن 

للمدن مما  يتاف ومشيون مصاكخرجها من العزلة والوحشة واالنقطاع، فتي ف،يديعلها يف متناول األجيما كباحلوائج، 

ُألعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدرا: ةميركة الي لآلًو�ا مصداقاكرجها عن خيشرها ضمن االجتماع املدين العام وحي َ ْ َ ََ ًَ ِ
ً ْ ُ ّ َ ُ ْ  ال أن َ

ُيـعلموا  َ ْ َََْحدود ما أنـزل اَ َ ُ ِِ رسوله َعلىهللا ُ
ُ َ)٣(.  

 فإن و�م،ؤتمون بشهيدافعون عن حقوقهم، ويملان رب النواب خاصون يفى ون للقركتًأيضا أن ى ومن الضرور

 ،ةيائر االنتخابو له يف الدًزاكمرى قوأون البلد كم كالبلد حب إىل نجذبي ألنه ةينفع القري الًمعا ة يالنائب عن البلد والقر

ون كث تية حبيتنظم الدوائر االنتخابات أن انة والشهرة، فالالزمكل امليرضائهم لتحصإد يري مما ًاني مثقفأكثر هونكم كوحب

  .نواب خاصونى للقر

  .هايلإفالم والصحف وما ون واملسارح واأليذاعة والتلفزقسط عادل من اإلى ختصص للقر أن ى من الضروركذلكو

  : لي من قبدلةات األإطالق لشمول ، واجب ومستحبنيملسألة برناه يف هذه اكذ مامث إن 

مسلمئحق امرى توي ال )٤(،   

                                                

 

  

 

 



٩٠

   ،)١(هيعلى علي علو والي سالماإل: و

   ،)٢(أسنان املشطكة يالناس سواس: و

ٍوأعدوا هلم ما استطعتم من قـوة: و
ّ َُ ْ َ

ِ ِ
ْ ُْ ََْ ْ َُ ّ َ)٣(،   

ْرمحاء بـيـنـهم: و ُ َ َْ ُ َ ُ)٤(.  

  .ك ذلريوغ

  

                                                

 

 

 

 



٩١

  

  ))مكانة الرجل والمرأة في الدولة اإلسالمية((

 سالم نابع عن مالحظة اإلكوذل ي،عيانه الطبكة ميسالمل من الرجل واملرأة يف الدولة اإلكل ):١٢ مسألة(

  : نيمرأل

  . وواجباتًله حقوقا أن ماك ،الرجل، فلها حقوق وواجباتكة إنسان�ا إ: األول

 ري وغًدارة الزوج جنساإشبه من  أ الستلزام احلمل والرضاع وما،ةيو�ا عقالئك من أكثرة ي�ا جعلت عاطفإ: الثاين

ام يت والقيدارة البإًا، الستلزام يونه عاطفك من أكثر ًاينه جعل عقالنأما ك ،أكثرها يون جانب العاطفة فيكن  ألكذل

  .كشبه لذلأاحلروب وما كعمال اخلشنة باأل

ها، ريالعقائد والعبادات واملعامالت وغك حكاما يف غالب األمهي بتساوسالمم اإلكحيو�ذه املناسبة املزدوجة تارة 

ع والشراء يق له البحير، وكعن املن ي باملعروف والنهاألمراة واحلج وكه الصالة والصوم واخلمس والزيب علجي ماكف

  .كذلل كق هلا حي، وكل ذلكها يب علجي كذلك، ك ذلريجارة والرهن واملضاربة واملساقاة وغواإل

ى  تارة أخرسالماإل أن ماكالراحة،  إىل هائخالإة، للزوم يام ساقطان عنها حال العادة الشهرينعم الصالة والص

 أل�ا ًمارة وحنوها، فشهاد�ا غالبا نصف شهادة الرجل،اح والطالق واإلكاث والنريم باختالفهما يف الشهادة واملكحي

ًالرجل غالبا، بنتاى  علّلَك أل�ا ً،أخذ الرجل ضعفها غالباياث ري، واملةيالنالعق إىل رنا، والشهادة حتتاجكما ذكة يعاطف ً 

  .قليورمبا  يساويه ورمبا رثإالربع عن ى تعدي، رمبا ًأيضارث الرجل إ من ًاريبكً  قسماكً وأما، فهي تستهلًوزوجة

  .هاينفق عليل املرأة عن الرجل فال صفنن رمبا تك ل:قالي ال

رهاق بسبب العمل وحرما�ا قاعها يف العنت واإليإ كذل معىنحيث إن ن، ي مناسب للموازري الفصل غ:قاليألنه 

  ً ماكي حسالمع اإليان تشرك ولذا ،يسرواأل يمن اجلو العاطف



٩٢

رثها إر وجوب نفقتها وجعل ية، وتقريقاعها يف العنت من ناحي وعدم ا،يسرن بقاء اجلو األياألمرث قرر يح

  .ةيثانة يًالنصف غالبا من ناح

، كامل بذلك ورضاها الًاي�ن جنسراإدة يانكمإ و،هي نساء مع العدالة املفروضة علأربعق للرجل اختاذ حياح كوالن

 من كثريف األ ا بالزواجيو�ا، ورضؤام بشين الرجل من القكمت ألنه إذا ك من رجل، وذلأكثرتأخذ  أن ق للمرأةحي نما اليب

ًوصا واملرأة غالبا ذات فائض للحروب، وأل خص،كنعان عن ذلميفلماذا  ،الواحدة د امرأة يريرغب من ي ًا والريثك�ا ترمل ً

تزوجها يمل  إذا الرجل أن كذل س معىني وأل،ةية والثالثة والرابعة خليست هذه املرأة الثانيلأواحدة فقط بالزواج منها، مث 

  يسرواأل يواالنفراط العائل يمل النفساأل تعاينى تبق أو ة وحنوها،يون ثانكتأن  ريهما خي بدون زوج، فأكثراألى على تبق

نواع أ من كتبع ذلينساب وما فسد األي كن ذل أل، يف حالة واحدةنيزوج بزوجتت أن ق هلاحي منا الإأما املرأة ف

شرة  مباكد مث تطلق بدون مالمسة وتتزوج بعد ذليوم بزيتتزوج يف ال أن ء جاز هلاين هذا الشيكمل  إذا املفاسد، ولذا

  .ان مع املالمسةكن إائسة ويذا يف باب الكذا يف باب املتعة، وهكبزوج ثان، و

تشرتط  أن ن للمرأةكًعا، ليفهو أبعد من هدم العائلة سر ما تقدم عقالينك ألنه ،د الرجليًوالطالق جعل ابتداء ب

 أو كة السلوءساإشاءا طلقا عند  إذا ،ل عنهكيشبه و أباها وماأ أن  أولة عن الزوج يف طالق نفسها،كي�ا وأاح كعند الن

 مبعروف، كمساإن يكمل  إذا الطالقى م وجرب الرجل علكللمرأة احلق يف مراجعة احلا أن ماكشبه،  أما أو نفاقعدم اإل

ٍفإمساك مبعروف: ما قال سبحانهك
ُ َْ

ِ ٌ ْ ٍتسريح بإحسان أو َِ
ْ ِِ ٌ ْ َ)١(.   

                                                

 



٩٣

  .ةريبكة يعقالن إىل مارة حباجةنما اإلي ب،ةيو�ا عاطفكمن تقدم  مارة العامة الحتق للمرأة من جهة ماواإل

، مع ك ذلريرة معمل وغيسة قسم وعاملة ومديبة وسائقة ورئيون مدرسة وطبكأن تك ،عمالأما سائر األ

  .لها جائزةكو�ا، فؤشى احتفاظها عل

سرة، ار لإلينزالق واال� الطمع واالكسبب ذلي لئال ،نظارحفظ شعرها وجسدها عن األ ّالإس معناه يواحلجاب ل

  .ىتشر الفساد والفوضناحيث  ،كل ذلكما هو املشاهد يف البالد اليت حللوا ك

  .ة السوداءءلزم العباي  وال،يف احلجاب لباس احلشمة يفيكة، وية فوضويحر ولة الؤة مسي حرسالمفللمرأة يف اإل

ها من ريًرناها سابقا، وغكمة اليت ذك وراء احلٌاقايمور انستلف الرجل واملرأة يف بعض األخي يف العقوبات كوهنا

  .م املعقولةَكاحل

ٌوهلن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة: قال سبحانه َ َ َ ّ ّ ّ
ِ ِْ َْ ََ َِ ِّ ِْ

َ َ َ
ِ

ُ ْ ْ ِ ّ ُ
ِ

َُ)١(.  

َمن عمل : وقال سبحانه
ِ
َ ْ ٍمن ذكرم كمنَ َ َ ْ

َ وهو مؤمن فـلنحييـنه حياة ط ُْأنثى أو ِ ًَ َ َ ُُ ّ ِ ْ ُ َ ٌ
ِ ْ َ ُ ًيبةَ َِّ

)٢(.  

  .اآلياتسائر إىل 

  

                                                

 

 



٩٤

  

  ))البيعة ليست شرطا((

  .وجوبهى ل علي لعدم الدل،دارة البالدإس يالرئ  يف تويل)١(عةيط البرتش تال ):١٣ مسألة(

 بل استحب كن جاز ذلإالوجوب، وى دل علي  ال)عليه السالم(علي  و)صلى اهللا عليه وآله(وفعل الرسول 

ْلكمو: ة، قال سبحانهوللقد ُ ِرسول اب َ
ُ ٌََأسوة حسنةهللا َ َ ٌَ ْ ُ)٢(.  

النصب حق  أن به املسلمون، ملا تقدم من يرضّ إال إذا س الالحقيس السابق للرئيخالف الرئإصح ي وال

ما هو احلال يف بعض كًرثا إ كون ذلكة العهد، أما يخالف وال، ومن اإلسالمطار الشرائط املقررة يف اإلإ يف نيللمسلم

 أو  قبولهنيان للمسلمكل الشرائط ك لًان اخللف جامعاك إذا نهأ به، حىت قري  والسالمعرفه اإلي  ما ملكالرؤساء فذل

  .رفضه

  

  ))السلطات في اإلسالم((

  .ها سلطة رابعةيلإضاف ي ، ثالثةسالممث السلطات املوجودة يف اإل

الرسول  أن سبحانه وحده، حىت هللانه حق اأع سن القانون، فقد عرفت يس املراد بالتشريع، وليسلطة التشر: األول

نقل عن ي) عليه السالم( اإلمامّنقل عن الله، وي) صلى اهللا عليه وآله(ناقالن فقط، الرسول ) عليهما السالم( اإلمامو

  : ع أمراني، بل املراد بالتشر)صلى اهللا عليه وآله(الرسول 

 مجاعتاب والسنة واإلك ال:ةربع األدلة من األمحكاتنباط األصول واساأل إىل عفعله ا�تهدون من رد الفروي ما :لفأ

  .والعقل

  .نيطار اجتهاد ا�تهدإ�ا يف  األمر ونيمة من النظر يف مصاحل املسلمفعله جملس األي ما :ب

مور الثالثة الم حول ربط األكال أيتي، وسًون ا�تهد نائبايك أن صحيما ك، ًون النائب هو جمتهدايك أن صحيو

  .بعضهم ببعض) يني الزمننياملثقف( و)هدا�ت( و)الدولة(

  طبقو�ا يمة، ونفذون آراء جملس األين يالوزراء الذ أي ،ذيسلطة التنف: الثاين

                                                

  

 



٩٥

  .ا�تمعى عل

ن  أل،سك وبالعًرايون النائب وزيك أن نكذ من املم، إًلزم شرعاي  الكيكالتف أن  معني السلطتنينا بككمنا فإو

 الاخلبى لو فرض اجلمع لزم النقص وسروعادة، نهما يمع بجي أن فئة  واحد أوإنسان نكتمي ة، والريثكل سلطة كمهام 

  .نيلتا املهمتكإىل 

ستغل املنفذ ين  أتدخلت لزم خطر ألنه إذا ،ىخرون السلطة األؤتتدخل يف ش أن نيالسلطتى حدق إلحي ه المث إن

  .ة لفائدتهيعيالسلطة التشر

 سلوب أقربون هذا األكل الثالث عشر من املسألة الثالثة من يدم يف الدلتق رناه ماك الذي ذكاكاالنفى دل عليو

  .ني وأنفع للمسلمنيطرة الظامليوأبعد عن سهللا طاعة اإىل 

، ولئال تستغل ني السابقتنيمع السلطتجتتمع  ثرة مهامها مما الكون مستقلة لكت أن لزميسلطة القضاء، و: الثالث

  .يعها الشخصيف نفى خرالسلطات السلطة األى حدإ

  . سلطته لنفع نفسهنسانمام استغالل اإلأً و�ا سداكالعدالة املشروطة يف هذه السلطات يف  يفيكال أ :ن قلتإ

ما أ ،ي يف لزوم عدالة القاضإشكال  الكذلكو ـ هيالفق أي  ـس الدولةي يف لزوم عدالة رئإشكال ال: ًوالأ: قلت

ان كن إ :)عليه السالم(ما هو ظاهر من قوله كة الوثاقة، يفاك الحتمال ، واملنفذ فهو حمل نظر)١(لزوم عدالة املشرع

 ان اشرتاط العدالة أحوطكن إثقة، ولة ايفاى كم واملوضوع تدل علكنة احليقر فإن ،)٢(د فالبأسياحلم  ومثل عبدكمثل

  .ني وأنفع للمسلمنيطرة الظامليّطاعة الله وأبعد عن س إىل نه أقربأأقرب، ملا تقدم من أو 

                                                

 

 



٩٦

ما هو املشاهد يف كان واالنزالق، ي املعصوم حمل االشتباه والسهو والنسريغ فإن ً عادالنسانان اإلك مهما :ًايوثان

  . مشروعرينما هو غي، بًاه مشروعارينوا له خالف الواقع فيزي أن هؤصدقاء العادل وأقرباأن كتمي ما ًاريثك و،بعض العدول

ون يف كت أن لزميما ك، ًأيضاون هي مستقلة كت أن  فالالزم،الم واملطبوعاتع سلطة اإلي فه،ما السلطة الرابعةأ

ً انايحأح، ويس بصحيما ل إىل جل املال، سبب، وتدعو ألري االعراض بغك لئال تلبس احلق بالباطل، و�ت،هةة النزايغا

  .ضر ا�تمعي

  

  ))وزارة اإلرشاد والدعوة اإليمانية((

 يف الداخل واخلارج، سالمغ اإليجل تبلرشاد، ألت املتعارفة يف الدولة وزارة اإلالوزارا إىل تضاف أن بجيه مث إن

  .ركعن املن يمر باملعروف والنهون له فرع لأليكول

َولتكن منكم أمة يدعون: تعاىلقال  ُْ َ ٌْ ُّ ْ ُ ُْ ِ ِاخلري ويأمرون بالمعروف إىل ََْ
ُ ُْ َ َْ ِ َ ُ َْ ِْ ِ ويـنـهون عن المنكرَ َْ َ ْ ُْ َْ ِ َ َ ْ َ ُأولئك هَ َ ِ ُم ُ

َالمفلحون ُ
ِ ْ ُ ْ)إذ )هم املفلحون(نة ية بقرينشو) من(ون ك وت،نيل املسلمك�ا  رادي أن بعدي ان الكن إة وياآل فإن ،)١ 

  .قن منها لزوم وجود فئة هذا شأ�ميالقدر املتّ إال أن ً،س مفلحايعداهم ل ما أن معناه

ة، يسالم اإلرية وغيسالمهلا فروع بعدد البالد اإلون يك أن لزميرشاد، فمن أهم الوزارات وزارة الدعوة واإلمث إن 

  .ةيسي مهمات رئأربعقوم بي عوان ماد واأليون هلا من الرصيك أن لزميو

  .ل مدهشكشاليت انتشرت يف العامل ب حلادافحة اإلك مهمة م:األوىل

 إىل صنام اليت تعبداألكً حجرا أو ،)عليه السالم(ح ياملسكً ان بشراكّ الله، سواء ريافحة عبادة غكمهمة م: ةيالثان

   اهلندكن يف قطاعات واسعة من العامل، اآل

                                                

 



٩٧

  .هاري وغنيابان والصي وال،ةينيالصواهلند 

  . ة اليت هلا يف قرننا احلاضر صولة وجولةيونيافحة الصهكمهمة م: الثالثة

  .ةية وا�وسيالبهائكفة واحملرفة يان املزيدافحة األكم: الرابعة

  .ر والفسادكافحة املنكنقاذ ومل اإليخر يف سبما�ا األمه إىل ضافةهذا باإل

  

  : مرانأ يبق

  .يني الزمنني الدولة والفقهاء واملثقفنيه من النسبة بيلإشارة ماتقدم اإل: األول

   .ة أم اليسالملزم وحدة الدولة اإلينه هل أيف : الثاين

  

  ))بين الدولة والفقهاء واألخصائيين الزمنيين((

ه من سائر يللدولة وأعوانه ومستشارى علس األيالرئى ون جملس الفقهاء املشتمل عليك أن ر لزوماهظ فال:األولما أ

صل يس هلا من هذا ا�لس، فهو جملس حر يمنا تنتخب الرئإمة  فاأل،سلطة يف الدولةى ضدهم اخلرباء، أعلعيوالفقهاء، 

ون انتخاب يكها، وية منفصلة عن الدولة مشرفة علمة، وهي سلطد يف األين هم مراجع التقليالعدول الذه الفقهاء يلإ

  .للدولة منهاى علس األيالرئ

للدولة أم ى علس األيان الرئك يف هذا ا�لس أم ال، وسواء ًان داخالك، سواء تاملراجع شاء أي قلدت أن مةولأل

  . ال

ان من الفقهاء كمن  بل ،اهميإد الناس يجل تقلانتهم ألكفراد هذا ا�لس استغالل مس الدولة وال أليق لرئحي وال

  .)١(قلدوهي أن مر مواله، فللعوام ألًعاي هلواه، مطًنه، خمالفاي لدً لنفسه، حافظاًصائنا

نحرفوا عن يمل  ، بل هم أحرار ماني اجلماعة واخلطباء واملؤلفأئمةون ؤتتدخل يف ش أن رشادق لوزارة اإلحي ما الك

رشاد نهما تعاون إليون بيكمنا إن، ويحتدد سلطة الد أن ق للدولةحينه ألدولة، ال دد سلطة احيمنا إن ي، فالدسالمجادة اإل

  صالح إالعباد و
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  .البالد

 جملس الفقهاء ني وتوجب التعاون ب،ن والشعائرية الفقهاء والعلم والديحرى  تبقئمةغة ماليوالالزم جعل ص

  .والدولة

  

  ))الدولة الواحدة أم عدة دول((

  .س فوقها قوةيقوة ل أل�ا ،وحدة الدولة أفضل أن رفالظاه: وأما الثاين

ِواعتصموا حببل ا: وقد قال سبحانه َْ
ِ

ُ َ
ِ َُّمجيعا والتـفرقواهللا َْ َ َ ً َ)١(.  

ٍوأعدوا هلم ما استطعتم من قـوة: وقال
ّ َُ ْ َ

ِ ِ
ْ ُْ ََْ ْ َُ ّ َ)٢(.  

  .كوجوب ذلى ل عليدل نه الأّإال 

   :هم أمرانيانت دول متعددة فالالزم علك إذا نعم

ة يقول حبري الذي سالم خالف اإلكذل إذ نهما،ي من احلدود بسالمالف اإلخيمنهم ما  أي قرارإعدم : األول

  .ك ذلري وبنائه وغاألرضقامته وجتارته واشرتائه إاملسلم يف سفره و

ون يك، فسالماإلعداء أً واحدا أمام ً، ويف الوقوف صفاً وخارجاً داخالني املسلمإمناءنهم يف يلزوم التعاون ب: الثاين

  .)وحدة(ن كتمل  إذا )احتاد(نهم شبه يب

ن إة، ويزكومة واحدة مركة يف حيسالمد البالد اإلي، توحًراه بعض الفقهاء الزمايفضل بل االحوط، بل ن األكل

  ً.مثال) ايكمرأ(ما هو احلال يف كسه، ية انتخابه ورئيل والك ول،اتيوال إىل انت مقتسمةك

ع املدن يل نواة من مجكي بتشني املضحنيعمل فئة من املخلصي أن  فهو،ةيسالمومة اإلكاحلد يتوح إىل قيأما الطر

عنف،  ل هدوء وسالم والكة نفسها، وتعمل جاهدة بيم النواة بتنكستان، وتقوم تلكاب إىل ايسيندونإة من يسالماإل

  ى  علسالم يف البالد، وتطبق اإلسالمم اإلكم حكيزالة احلواجز املصطنعة، وحتإجل أل
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 ،ذاكة، وهي القومنيبقوان  وال،ةي اجلنسنيبقوان  احلدود، والنيعمل بقواني  الًنفسها، مهما ارتطم بالقانون، فمثال

هانة إل ى كن تتلق فقط، وتستعد ألسالمها اإلرية وغيحوال الشخصوجتعل منهاجها يف املعامالت والقضاء واأل

  .كل ذليواضطهاد يف سب

 إىل تنجرب النضمامها أو ومات هذه املناطق،كث تسقط حيح إىل تصل رب حىتكنواة وترب الكت أن يعيومن الطب

صلى اهللا عليه (ان بعض رؤساء القبائل يف زمن الرسول كما ك ،سالمة خاضعة لقانون اإليومة حملكحى ن تبقأة، بكاحلر

  .مارتهإيف ) صلى اهللا عليه وآله(قرره الرسول ي وسالمع لإلضخي )وآله

ة كوهلا حرأمثلة، أخ عدة ي سنة، وأمامنا يف التارنيبة ولو بعد مخسية مثارها الطكهذه احلرى تعط أن ذنئيوالبد ح

  .ية اهلند بزعامة الغاندك وحر،نية الصك، ويف زماننا حر)صلى اهللا عليه وآله(هللا رسول ا

هي  إذ ،ًايومكت ححن جنإو، ًاي مل تنجح بشرنية الصكحر إذ ،)صلى اهللا عليه وآله(ة الرسول كفضل اتباع حرواأل

ّ إال أن ،ًاين جنحت بشرإة اهلند وكضد البشر، وحر  للبشر السالمة اإلك، وحرينيات الناس وقتلت املاليبالد صادرت حر

  .االستعمارى قوى طغأ�م واجهوا  ألكان هلم عذر يف ذلكن إو، خر من جناحهاأعدم استعمال سالح الدفاع 

للدفاع، اضطر فاستعمل السالح ّ إال إذا  فقد استعمل سالح الالعنف والسالم،)لهصلى اهللا عليه وآ(ما الرسول أ

ة يعملى  وأجرًذا اضطر برت عضواإستعمل السالم والدواء، فيب الذي ي، مثله مثل الطبخيما هو مشهور يف التوارك

  .ةيجراح

ة  حتت لواء الوحدسالم بالد اإلعادةة، إلكمنا املهم الشروع يف هذه احلرإة، وي فهذه مسألة ثانو،ل حالى كوعل

  وا ك ترنيهم، من حئ للشرق والغرب وعمالًالين صارت ذ أة، ولواء االستقالل بعديسالم اإلحكامة، ولواء األيسالمإلا



١٠٠

ام ك احلني فرق بريع بنارها من غياجلمى توكثرة، مما اات واجلهل واألينانهم األي، وسادت فسالم اإلأحكامالعمل ب

  .والشعوب

ان كة والفطرة، وين العدالة واحلري دسالمان اإلك أن ًدا، بعديبع أو ًاليًئا مستحياة شياحل إىل سالمعادة اإلإ سيول

  .املستعانهللا  لقبوله، واًاي نفسنيئياملسلمون مه

  

  



١٠١

  

  ))الدولة اإلسالمية واالهتمام باالقتصاد((

رامة كة توجب اليرامة االقتصادكال (:املثل يفة باالقتصاد، فيسالماهتمام الدولة اإلى من الضرور ):١٤ مسألة(

  ).ةياالجتماع

ِربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة : عزوجلهللا  يف قول ا)عليه السالم(هللا ا عبد أيب  عن،ليعن مج
َ
ِ ِْ ِ ِ

َ ً َّ َ َ ْ َّ
ًََحسنة َ)١(،قال  :ايالدنخرة، والسعة يف الرزق واملعاش وحسن اخللق يف يف اجلنة يف اآلهللا رضوان ا)٢(.   

 ُاغد: )عليه السالم( فقال ، وقد تأخرت عن السوق)عليه السالم(هللا عبدا أبو رآين:  قال،سيبن خنى وعن املعل

   .)٣(كعزإىل 

  .ك ذلريوالتجارة وغ الغىنى  علضة اليت حتريثكات اليها من الرواريغ ىلإ

  

  ))مقومات االقتصاد اإلسالمي((

  :  تعتمدةيسالمواالقتصاد يف الدولة اإل

، كشبه ذلأازة املباحات، وما ي والزراعة، والصناعة، والعمارة، وح،ات الناس يف التجارةي حرإطالقى  عل:ألف

رهاق، لقلة الفقراء الدولة من اإلى تقع عل ة، وقلة مايسالمعطائهم الضرائب اإلثرت الدولة، إلأ مةثرت األأ إذا حىت

  .كنيواملسا

  .اجتار نفس الدولةى  عل:ب

  .هاريده من املعادن وغيما تستفى عل :ج

 ،اجلهل واتيتاتوريكالدجة ي اليت نشاهدها يف الدول احلاضرة هي نتنيثرة املوظفك فإن الدولة، يقلة موظفى  عل:د

   دويل ريت يف تقريوقد رأ

                                                

 

 

 



١٠٢

نه أجل ة ألريثكً نه ضاعف العدد أضعافاكون مصر، لؤدارة ش قلة إلنيموظف إىل ان حباجةكن مجال عبد الناصر إ

 اجلهل،ّ إال وجه له  الدوائر الريثكت أن ماكهلها، أفقار إفالس مصر وإوجب أ، و�ذه اخلطوة نياملصفق إىل تاجحيان ك

 الدوائر عاطلون يف كتل وموظف إذ ،نيش العاطلي جريثكضاعة الطاقات، وتإات، ويبت احلركة توجب ريثكالدوائر الفإن 

ستنفذون طاقات ي�م أ ّلَك و،مة لألً نافعاًعلمون عمالي ون والكستهلي�م أ ّلَك مة،األى  علّلَكضاعفون اليقة، ياحلق

  .رضرلباّ إال عود هلمي ما اليمواهلم فأ الدوائر، وصرف الناس يف مراجعة

  .هاري وغكمارة واملباحث واجليقامة واهلوة واإليدائرة اجلنسكل الدوائر الزائدة، كتبطل  أن ةيسالمالدولة اإلى فعل

 فإن دائرة القضاء وحنوها،ك ،يعيحجمها الطبى رجاع الدوائر الالزمة علإة يسالمالدولة اإلى الالزم عل أن ماك

  .كشبه ذليما  أو  مبائة ضعفسالمرب من دائرة القضاء املوجود يف اإلكن أدائرة القضاء املوجود اآل

صلى (ون الدولة، فالرسول ؤبشى سميا م أو ة،يهم ويف شؤو�م الشخصبتر رؤساء الدولة يف روايعدم تبذى عل: ه

  .شتهي يف معنيأقل املسلمكصرف لنفسه يان ك )اهللا عليه وآله

  . اللحم واحلنطة)نيمحرنا نطعم الناس باألكو (املاء والتمر) نيسودش باألينا نعك( :زوجاتهى حدإعن  يفقد رو

نه أ كش ته الطاهرة، والري معروف من سآخر ما هو إىل ،بطنهى شد حجر ا�اعة علي )صلى اهللا عليه وآله(ان كو

  ل كنه أسوة لأما كم، كأسوة للحا



١٠٣

  .مسلم ومسلمة

ت املال، يته من بيان زكطفأ السراج الذي أنه أ ت املال حىتيتاط لبحيان ك )عليه السالم( ني املؤمنريأم يوعل

  .)١(نيون املسلمؤالمهما مربوط بشك أن ريث مل يلم معه، حكالتن اديري ريه طلحة والزبءث جاي حًاي ثانًوأوقد سراجا

  .)٢(ورةكل مشهورة، ويف �ج البالغة مذيه عقيده احملماة مع أخيوقصة حد

سبعمائة ّ إال كرتينه ملا تويف مل أما كة، ميركده الياستصلحها ب أو ه اليت غنمهاكمالأل ك) عليه السالم(وقد وقف 

  .)٣()حبار األنوار(م يتابه القك يف )رمحه اهللا(ره ا�لسي كا ذمك ،هلهراد به اشرتاء خادم ألأفضل من عطائه  ،درهم

قال ي أن ءأقنع من نفسي: قوليان ك ومن اللباس ما خشن، و،عجبه من الطعام ما جشبي) عليه السالم(ان كو

  .)٤(اره الدهركهم مكأشار  والني املؤمنرييل أم

ان شبح ك و،ظهر من بعض األخباريما ك، واسعة دارته الكل عائلة يف مملكان لكهذا ) عليه السالم(ث فعل يوح

  من الزاحلجا أو مامةي بالكلعل هنا: قال ته، حىتكل مملك واحد يف ريقطع بوجود فقين يكأنه مل  ًالفقر معدما حىت

  ).لعل(لمة ك أنظر )٥(طمع له يف القرص ال أو عهد له بالشبع

نه كخاه، لأ يعطي الشمعة، وئطفي ال أن  اجلائز لهان منك) عليه السالم( ن اإلمامإ :لاقي أن ة القولكومن فذل

رب كأ من ،م شبعانكاحلا أن  واحلالإنسانعد جوع يهذا القدر، وأن  إىل مة حلفظ أموال األً صادقاًون مثااليك أن أراد

  :اضاألمر

  ت ببطنةيتب أن ً داءكوحبس

  .القدر إىل باد حتنكأ كوحول

   قست هذا مبا شاهدناه وإذا

                                                

 

 

 

 

 



١٠٤

سرقة الشاه وحده  و،ون دوالريمثائة ملثالالسي  يالسيسرقة ه و، من الذهبنطنا أتنام ستيفس يرقة رئسمن 

ان كنما ينار، بي دينيًدارا لنفسه بعشرة مال بناء سارق عريب و،اراتيسرقة أخته ثالثة مل و، دوالرارين مليثالثة وعشر

ها ري وغ،مائدة قمار واحدةى ون دوالر علي ملنيآخر ثالث صرف سارق عريب و، فقطًناراي عشر دةيته مثانروراتبه قبل ث

  .عج باملاليرتت الشعوب يف عامل ق افذاتعرف ملا، هاريوغ

ّمة عباد الله، ّر املال، بل املال مال الله، واألكحتت رها وعدم سرقتها اليجانب عدم تبذ إىل ةيسالمالدولة اإلمث إن 

 أو فىت أو ً،حمتاجا أو ست له دار،ي لًاإنسانة يسالم الناس، فال جتد يف الدولة اإلل حوائجكّ الله، ولذا تقوم بنيوالدولة أم

ان بسبب كن إه برأس املال، وتان عطله بسبب عدم رأس املال زودك ألنه إذا  عن العمل،ً عاطالًاإنسان أو فتاة بال زواج،

  .ًد عمالجي ال أحد ات فاليث تطلق الدولة احلري ح فإنهعدم العمل

غدها سئل عن يف  ياسف البال، فلما رؤكان ك لةيذات ل )صلى اهللا عليه وآله(هللا رسول ا أن خيدث التاروقد ح

 ال ماوم، ولذا زية دراهم، وقد صرفتها يف مصرفها الأربعالبارحة ى ان عندك ألنه :)صلى اهللا عليه وآله( قال ،كسبب ذل

ث يالسوائم، حه ي تبعد ف)عليه السالم( ني املؤمنريمأ ماماإلم كبان حإ يف نيمال املسلمت يبى ريان كمن اهلم، و يب

  .نهمي بنيموال املسلمأوزع ي اإلمامان ك

 إىل ىعمل، مث تر ىلإمعاش، و ىلإزوج، و أو زوجة ىلإدار، و إىل شد حاجةأ من الناس يف ًاريثكوم فتجد يما الأ

  .اتيبت احلرك ويراضار األكاحت وةي واخلارجهي الداخلكموال يف البنوس األيدكت والسرقة كجانب ذل

زرع يعمر ويإنسان أن ل كن كتم يات حىتيطلق احلرأنت ك يف العراق مراآلنت  ك لو أين:وقد قلت ذات مرة

  عمال شاء من األيفعل ما يو بينيوز وحيو



١٠٥

 أي  إىلل حمتاجكساعد أنت ك و،ونهؤلداره وزراعته وسائر ش يةافك الاألرضد يريل من  كيأعطنت ك و،احملللة

 إنسانل كوّ إال ة،يسالمق هذه البنود اإليخ تطبي من تارنيجتد بعد سنت ال  حىت،ودهأم يلق ايفكونه باملال الؤشأن من ش

 ني ومالحظة النسبة ب،قةيمنا بعد حماسبة دقإ، وً جزافاكقل ذلأاف، ومل كزوج، وعمل، ومعاش بقدر  أو له دار، وزوجة

نه صدق هذا ي بأم عنساناإلى ريفس ةي يف البالد النفطًخصوصا  بالزمامسالم اإل اخذوإذا، ك ذلريغو ،النفوس والوارد

  .المكال

  

  ))الدولة واألخوة اإلسالمية((

  :ءيش يبق

ل كه يوعل، ل احلقوقكله  يسالمل مسلم يف البلد اإلك مسلم ومسلم، فنيتفرق ب ة اليسالمالدولة اإل أن وهي

  .واللون، واللغة، وسائر الفروق اليت جاء �ا االستعمار ،ةياجلنس إىل الواجبات، فال تنظر الدولة

ْإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم: بل تعمل بقوله سبحانه ُْ ُّ ّ َّ َ ًَ ُ َُ ً َّ ِ ُ
ِ ِ ِ)١(.  

َإن أكرمكم عند ا: وبقوله ِْ ْ ُ ََ ْ َ ّ ْأتقاكمهللا ِ ُ َْ)٢(.  

   .)٣(ىبالتقوّ إال أسودى لض عيبوال أل ي،عجمى عل فضل لعريب ال: )صلى اهللا عليه وآله(وبقوله 

  .منه �ذا القدر يتفكل نيث يف هذا املقام طويواحلد

  

  ))التطبيق التدريجي لإلسالم((

ل كم يبتحطى ست الدولة تسبب الفوضيان فلكقامت يف م إذا ةيسالمالدولة اإل أن  إىلملاعمع ضرورة اإل

 حسب اقتضاء الظروف، فال مانع من ًايجي تدرسالمق اإليبل تطب، سود اهلرج واملرج يمقومات الدولة السابقة دفعة، حىت

  عدم 
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هللا مر اأ تدرج حسب )صلى اهللا عليه وآله(هللا رسول ا أن عدم اهلدم، ومن املعروف إىل اضطرت إذا عياهلدم السر

  .)١(اليتورتلناه تر: تعاىلوم، قال يول أ من حكامل األكنزال إان قد قرر كسبحانه هللا ا أن ، معحكامان األييف ب

ح احملظورات، والضرورات تقدر يالضرورات تب فإن ى،ون عدم اهلدم حسب الضرورة القصويك أن بجينعم 

  .بقدرها

  

  ))الدولة اإلسالمية وتوفير النعم((

بعض العهود  يفف ،زعميما رمبا ك ،ةي بالبالد النفطًس خاصاي حلاجات الفرد لسالمتقدم من اعطاء اإل مامث إن 

ن هلذه املعامل يكن مل إمعدن آخر، بل و ن نفط واليكن مل إانت حاجات الناس موفورة وكحة يصحة اليسالماإل

  : لماتكتلخص يف يثر، والسر أنتاج ة اإلريثكة الريبكال

.ات املوفورةياحلر: ١

.حدأل ك املباحة لاألرض: ٢

.ان احملفز لصحة العملمياإل: ٣

.ةية والبدنيركل طاقا�م الفكشغال الناس إ: ٤

.كل ذلكقامت توفر  إذا ةيسالمها، والدولة اإلير فيموال وعدم التبذعدم سرقة األ: ٥

ْيضع عنـهم إصرهم واألغالل اليت كانت عليهم :قول سبحانهي األولصدد البند  يفف ْ ْ
ِ ََْ َْ ََ ّ َ ْ َ َْ ُ َ ْ

ِ ُ ْ ُ َ)٢(.  

   .)٣(وملن عمرهاهللا  األرض: ورد وللبند الثاين

                                                

 

 

 



١٠٧

ُوقل اعملوا: مكيرآن احلقول القيد الثالث نوللب َ َْ ُِ)١(.  

ِكل امر: قوليو ْ ّ ٌ مبا كسب رهنيئُ َ َ َ َ ِ)٢(.  

ّل اللهيا�اهد يف سبكاله يعى اد علكال: ثيويف احلد
)٣(.  

  .)٤( سنةني من عبادة سبعريرة ساعة خكف: ثيوللبند الرابع ورد يف احلد

  .ةيلكا داخلة يف هذه اليصالح الدنإرة كف أن ومن املعلوم

ًمن وجد ماء وترابا: )عليه السالم( ني املؤمنريمأث عن يوتقدم يف حد ّ مث افتقر فأبعده اللهً
)٥( .   

عمل له، قال  ال: ليق فإن ،ًحدا سئل عن عملهأى رأ إذا انك )صلى اهللا عليه وآله(الرسول ن إ :ثيويف حد

   .)٦(ينيسقط من ع :)صلى اهللا عليه وآله(

ن إ :)صلى اهللا عليه وآله(ها العمل، فقال ي عاملة قد أثر فًداى ي رأ)ى اهللا عليه وآلهصل(نه إ :ث آخريويف حد

  .ّبها اللهحيد يهذه 

ا فاطمة ي:  يف عمل شاق، فقال هلا)ها السالميعل(فاطمة ى  رآ)صلى اهللا عليه وآله(نه إ: ث ثالثيويف حد

   .)٧(خرةا حلالوة اآليمرارة الدن يتعجل

  .انكفهو من الوضوح مب: ما البند اخلامسأ

  

                                                

 

 

 

 

 

 

 



١٠٨

ِومن يـغلل يأت مبا غل يـوم القيامة: ةميركة اليويف اآل
َ َ َ َ ْ َ

ِْ َ ْ ّ َ ِ ِ ْ ْ ُْ َ)١(.  

كى ت املال، فبيل من بك تأكنأ نعم العبد أنت لوال :)عليه السالم(داود  إىل ىأوحهللا ن اإ: ث آخريويف حد

  .)٢(دهيسب كل من كأيوأخذ ) عليه السالم(داود 

  .ل بند بندكة يف ريثك الحاديث من األهاريغ ىلإ

  

                                                

 

 



١٠٩

  

  ))الدولة والعقوبات اإلسالمية((

  :علم أموري أن بجي كان ذلي ولب،عة املقدسةيالثابتة بالشر سالمتطور يف عقوبات اإل ال ):١٥ مسألة(

  

  ))ال عقاب على القوانين المجعولة((

ها، ريغ أو ملانربال أو ريماأل أو كان جاعلها امللكواء  ا�عولة، سنيخمالفة القوانى عاقب علي  السالماإلن إ :األول

ر العقوبات يف ص حتكة، وبذليسالمتب اإلكرت يف الكذ ة فقط، وهي مايهل اإلنيخمالفة القوانى عاقب علي سالمبل اإل

 اد،ريقانون االست أو قانون اخلروج منه، أو قانون الدخول يف البلد، أو اجلرائم فقط، أما العقوبة ملن خالف قانون البناء،

، سالم موجودة يف اإلري غنين هذه القوان، ألسالمست موجودة يف اإلي فل،قانون أو ،قانون أو ر،يقانون التصدأو 

  .ن املوجودة اآلنيالقوان إىل واحد يف املائة بالنسبة إىل  لعل العقوبة تقلكوبذل

  

  ))قلة الجرائم((

هم، ي علًبايرقهللا رون اي�م  وأل،سالمعتقدون باإلي�م ائمهم، ألتقل جر يسالمم اإلكالناس حتت احلن إ :الثاين

  .يف صاحلهم يهلعتقدون بأن القانون اإلي�م وأل

 أن ىري أن ني، وبً نادراً شاذاكان ذلكشربه يمل وإذ شربه، ي الدواء يف صاحله فنساناإلى ري أن نيم فرق بكو

 ني مثل القوانكذلكخاف عقاب الدولة، وّ إال إذا هتم باملنع،ي ه الحيث إنه باسم الدواء سم يلإقدم يء الذي يالش

 ًانين، فهل وجدت متدي املتدرينسبة هلا مع جرائم غ ن تقل جرائمه مبا الياملتدى ة، ولذا تريسالم اإلحكامة واأليالوضع

  .شبهأ ما أو ،طال أو ،إنسانقطع طرف  أو باحلق،ّ إال هللاقتل النفس اليت حرم ا أو شرب اخلمر، أو ،زىن أو سرق،

ى  ومستشف،ةياض الزهراألمرات يمستشف أو ة،ي السجون احلالنساندخل اإل إذا طة ماي داللة بسكذلى دل عليو

خمالف نه عمل أ يف السجن البد وًناي وجد متدوإذا، نينيباملائة من املتد ًها واحداين فيد من الذجي  ال فإنهعصاب،األ

  .خمالف الشرع القانون ال



١١٠

عن قافه يفي إليك رادع داخلي إنسانل كون ليك أن وجبية يسالمان الذي تبثه الدولة اإلمياإلن إ :واحلاصل

  .جراماإل

  

  ))تنظيف األجواء((

حواض  أحمل دعاوة، وال ًقمارا، وال ً مخرا والسالماء فال جتد يف بالد اإلوجة تنظف األيسالمالدولة اإل: الثالث

ان ميل اإلي قلنساناإل يغويها مما ريغ ىلإت مستهرتات، ءانمايس عات، والينساء خل ومسابح ومدارس خمتلطة، وال

  .ةميعدم اجلرى ساعد علياجلو فس كمنا بالعإة، ومياجلرى ساعد علي ة، ولذا فاجلو الميباجلر

  

  ))تأمين الحاجات البشرية((

 يالدولة تعط أن مبعىن ة، النواملؤ يفكل فرد يف الدولة مكات الفرد، فيل حاج كية تعطيسالمالدولة اإل: الرابع

ما ك ،انمية واإلي لوجود املال واحلر،بعادل األك يف الدولة يف كحرة تتينسانالطاقات اإل أن بل مبعىنل حاجة مباشرة، ك

 موفورة، وهذا ري غنسانون حاجة لإلكت ه اليمة، وعلملة لألكون مساعدة ومكوالدولة ت ،انه يف مسألة سابقةيتقدم ب

  .جرامم حاجز أمام اإلقف أعظيبدوره 

عليه ( ني املؤمنري أماإلمامى  ولذا ملا رأ،ًا يف الدولةريدع فقي  السالم من الفقر، واإلًة السرقة تنشأ غالبامي جرًمثال

، وقف نيية مالأربعوم ي الكانت ذلكنفوسها ن إ ليورمبا ق ،عةيوفة الوسكالفف يف عاصمة دولته كتي ًاري فق)السالم

عليه (فف، قال كتيرب وعجز فأخذ ك نه نصراينإ :ل لهي ق،)من(بلفظ  ال) ما( بلفظ ،ما هذا :ًقائال ً متعجبااإلمام

   .)١(ًت املال راتبايتموه، أجروا له من بكرب وعجز ترك إذا  استعملتموه حىت،تموهأنصفما : )السالم

   عهد له بالشبع مامة من اليال  باحلجاز أوكولعل هنا: )عليه السالم(وقال 

                                                

 



١١١

   . )١(طمع له يف القرص الأو 

 إذا زوج الفىتي و،بلغت العاشرة ورشدت إذا زوج الفتاةي سالم من فقد الزوج والزوجة، واإلًة الزنا تنشأ غالباميوجر

 سالمانت مهنتها البغاء قبل اإلكة اليت يالبغ أن  متزوج، وحىتري بالغ غإنسان فال ،كقبل ذل أو مل اخلامس عشرة،كأ

 لواط أو وجد زنايه فال يوعل. )٢(رها الوسائلكذ )عليه السالم( ني املؤمنرية عن أمي رواكما ورد بذلكزوجها، ي سالمفاإل

  فضربه حىت)عليه السالم( اإلمام إىل ء بهيفج) االستمناء( استعمل ًان إنسانإ :ة، وقد ورديعادة سر أو سحقأو 

   .)٣(ت املاليجه من بّده، وزويامحرت 

حقاد، نظف ا�تمع عن الطبقات وعن األي سالمحقاد، واإلالطبقات واأل يوجد يف ا�تمع ذيمنا إة القتل ميوجر

ل يمث ذا، ولذا تقل اجلرائم يف ا�تمع قلة الكذا وهكجراحات، وه توابعه وال مقدماته وال  قتل والكون هنايك ولذا ال

  .هلا

  

  ))ال سجون في اإلسالم((

وب، تت املرأة املرتدة حىتك ً، جداًاليلسجنون تراهم قين يالناس الذ فإن ً،نادرا ّالإ سالمسجون يف اإل ال: اخلامس

 وشرد منه السجناء، مث بىن) صواخل(وفة من ك يف الاإلمامان سجن ك ولذا ،همايلإنه، ومن يد يعطي والواجد الذي ال

ى وض الفة ارتطمت يفريثكت النفوس الوفة ذاكالحيث إن ، ًاي اضطرارً عمالكان ذلك و،)احملبس(بـ  ي ومسًاي عادًسجنا

  ى صل( ن للنيبيكه مل حيث إننصا�ا، و إىل موررجاع األد إليان الالزم نوع من التشدكام عثمان، مما ييف أواخر أ

                                                

 

 

 



١١٢

زمنة أيف بعض  ن هلا سجون حىتك مل تسالم، بل غالب بالد اإلًنب سجناي مل كذل إىل  اضطرار)ه وآلهيعلهللا ا

ون عن بالد يحيقول املسيماذا ى لرت)  والقرآن)صلى اهللا عليه وآله(حممد  إىل ريصعذر التق(تاب ك أواقراء بالباطل، اخللف

  .يني يف زمن العثمانسالماإل

  :  منكل ذلكبعد و

  .ف اجلويتنظ) ١

  .انميمالء اإلإو) ٢

  .اتيعطاء احلاجإو) ٣

  .م الفوارقيوحتط) ٤

  .ابتةك النيورفع القوان) ٥

  :دةية مطاردة شدمييف مطاردة اجلر سالمدور اإل أيتي

احملصن،  رجم الزايني و،ا�تمعى الفرد وعلى س هذا اعتداء عليلأ ، الزوجنساند اإلجي وملاذا الزنا و،جلد الزاينيف

 ،تعاقب أشد العقاب أن تستحق الأزنت  إذا اجا�احبقوم يها ويروح عليغدو ويامرأة هلا زوج ن إ ،وملاذا الزنا احملصن

  .سرةلة وهددت األيت با�تمع وجعلت احملصنات بفعلها يف حافة الرذث عبثيح

ختلطت ا إذا ة،ية واجلنسيحاجا�ا اجلسدنت تشبعها يف أ وكماذا جزاء زوحت :ة هذا العقابمقول بصرايملن  وقل

  . آخر وزنت معهإنسانب

شد أؤخذ بي أن ستحقي ننساس مثل هذا اإليل حاجاته، ألكفول ك وهو م،د السارق، وملاذا السرقةيقطع يو

  .الكالن

  

  ))صعوبة توفر شروط العقوبات((

بأم   مثل شهادة شهود عدول رأواً،نادرا ّالإصعب توفرها يبعد شروط ّ إال العقوبة يرجي  السالماإل: السادس

 إىل ى، مع شروط أخر،السرقة شاهدان عادالنى ة رجال عدول، ورأأربعحلة كل يف املياملكالزنا ى  رأً مثال،نهميعأ

  ها ريغ



١١٣

 ب والكشبهة للمرت راه، والك إاضطرار، وال ة جهل، والمياب اجلركن يف ارتيك، ومل سالمر يف فقه اإلكمما ذ

   .)١() بالشبهاتأتدر احلدود: (م، للقاعدة املشهورةكللحا

  

  ))وهل يترك المجرم((

وجب ي و،يه يف الغيوجب متاديف ي ا�رم بعقاب خفكتر أو فضل صرامة العقاب، فهل األكل ذلكوبعد : السابع

ى وم يف البالد اليت تسميما جنده الكرهاب، واإلى غراق ا�تمع يف اخلوف والفوضإوجب يه، وريغ إىل مرضهى عدو

 ذاعات،اإل إىل  واستمع،ل من قرأ الصحفك كعرف ذليما ك ،ابانية واليا الغربيملانأا ويكمرأا ويطانيفرنسا وبركة، يبالراق

  . البالدكلعاش يف تأو 

ة من صراكمل ت إذا من اجلهل بأنه أو ،سالمن اإليمنا نشأت من اجلهل مبوازأقسوة العقوبة،  إىل سالمنسبة اإلن إ

  .واالضطراب يف البالدى أوجب الفوض

  

  )) وقيام الدولةجب اإلسالم واإليمان((

ات ين متواتر الرواياألمرال كورد بما كقبله،  ب ماجي واالستبصار ،)٢(قبله ب ماجي سالماإل أن كالش: الثامن

  .مها من شرح العروةري وغ،اة واحلجكالز تايبك يف كالم يف ذلك من الً طرفارناك، وقد ذًثاي وحدًامياملعمول �ا قد

 أن رجحان األكن إ و،احتماالن، ة أم اليسالمام الدولة اإليقى سبق عل ماإىل بالنسبة  هذا القانون يرجين هل كل

  : مور ألكه اجلامع للشرائط، وذليالفق يسالمم اإلكد احلاي بكذل

: )وآلهعليه هللا اى صل(ث قال ية، حكفار ومنهم أهل مك عن مجلة من ال)صلى اهللا عليه وآله( النيب عفو: األول

اذهبوا فأنتم الطلقاء)ال، مو و�ب األ بالقتل واجلرحنياملسلم إىل واؤساأ انواك�م أسلموا، وي�م مل أ مع وضوح ،)٣

  مة ي بضمكوذل

                                                

 

 

 



١١٤

سوة حسنةأهللا رسول ايف م كقد كان لل)ه يهم نقول بأن الفقي علّ من)صلى اهللا عليه وآله( النيب حيث إنو ،)١

  .ني واملسلمسالمراه لصالح اإلي  حسب ماك وذل،خذله األ أن ماك ،له املن

صلى (صل يف أعماله دفوع بأن األ م، اخلاصة)صلى اهللا عليه وآله(هللا ة رسول ايان من والك كذل أن واحتمال

  .)صلى اهللا عليه وآله( من اختصاصاته كعد ذلي ولذا مل ،ليخرج بالدل ما ّالإم كان احليونه لبك )اهللا عليه وآله

ل كانوا قتلوا وجرحوا وفعلوا ك�م أ مع ،من حاربه يف البصرةى  عل)عليه السالم( ني املؤمنري أماإلمام ّمن: الثاين

هللا  رسول اّان مثل منك )عليه السالم(ه ّ ومن،)٢( حرىبكحرب يعل اي :)صلى اهللا عليه وآله(هللا  رسول ار، وقد قالكمن

 وقد ،)٣(ةكأهل مى عل) صلى اهللا عليه وآله( النيب ما منكأهل البصرة ى مننت عل: ث قالي ح)صلى اهللا عليه وآله(

  .)الفقه(تاب اجلهاد ك يف كل ذليرنا تفصكذ

  .ما عرفتك خالف الظاهر فهوة اخلاصة ي بالوالك فعل ذل)السالمعليه (ونه كو

  .)٤(أخذ قطائع عثمانيبأنه :  بعد مقتل عثمان، وقال)عليه السالم(فلماذا خطب : قالي ال

عليه (قه ي، ولعل سر تفركالفساد ترى ن رأإ و،الصالح أخذى رأ فإن ،ان لهك كذل أن قد تقدم: قاليألنه 

سبب زحزحة أصول ي و،ةيطبع الدولة بطابع القسوة والوحشي و،ًاريثك الناس ريثيواالقتصاص منهم قتل الناس أن ) السالم

  .مكاحل

ها ون أموال العهد املباد اليت مجعوأخذية احلاضرة يومات الثوركيف احلى ، ولذا نركذل أي سببيأما أخذ املال فال 

  ون غالب كرتينما ي ب،من قوت الشعب

                                                

 

 

 

 



١١٥

  .السجن حبقهم أو القصاص أو جراء عقوبة القتلإتطلب عقالء الناس ين يذ النيا�رمّ إال الناس

ه مسعة يوجب تشويقتل الناس وسجنهم والقصاص منهم رمبا حيث إن  ،هم واملهم األني باألمردوران : الثالث

  .نياألمرهم واملهم من الحظ األي أن يسالمم اإلك فالبد للحا،انهكي وزعزعة سالماإل

  وال،مهاري وغنيوحند ُ أحن من الزحف يفيذي للفارألتعرض ي مل )صلى اهللا عليه وآله(نيب  ال أنوهذا هو سر

 هذا ،زيستحقون التعزيًر فساقا يتقدأقل ى انوا علك�م أ مع ،هريما يف متعة احلج وغ كتعاىلهللا م اكمه وحكن حلياوزلل

  .القتل والقصاص وحنومها إىل له بالنسبةك

حال أو يف ً غارقاكان قبل ذلكم يف بلد ك بزمام احلسالمخذ اإلأ إذا ماك ،راتكملنا يبكمرت إىل أما بالنسبة

ً أيضا ك، فذلكالربا وحنو ذل يالزنا وشرب اخلمر وتعاطك ،كذلكعمال أ�ا من سلطان، ويف هللا نزل اي اليت مل حكاماأل

  :ه أمرانيدل عليس الدولة، ويرئإىل 

  .القتل ي قتل مستحقحقه يف عدم إىل ة بالنسبةيواألول: األول

  .هم واملهمل الثالث من األيرناه يف الدلكما ذ: الثاين

 سنادهإخ بينعها من الزنا، عن الشمية بزوج يزوج الزانياإلمام أن ى عل أن  يف باب، ما ورد يف الوسائلكد ذليؤيو

 أن  يف امرأة زنت وشردت)عليه السالم( ني املؤمنريأمى قض:  قال)عليه السالم(جعفر  أيب  عن،حممد بن مسلمإىل 

   .)١( الشارد بالعقالريربط البعيما ك بالزوج، نيمام املسلمإربطها ي

  

  ))كومات تدعي اإلسالمح((

  ست مسلمة ي وهي لسالمباسم اإلى ومات اليت تسمكيف احل: التاسع

                                                

 



١١٦

 د السارق وقتل الزاينيصح قطع ي  الً عن الضرر، مثالًان مأموناك أو ًجمتهدا، يان ا�ركن إاحلدود وى جتر ال

ذا قدر ا�تهد إ، فسالمومة العاملة باإلك احلري يف ظل غاألمرشمل يث ي حبدلة لألإطالق ال ألنه ،ك ذلريغ إىل الغاصب

  .ها من احلدودريغ إىل قتله،ي أن صح لهي ة اليقتل مستحق القتل خفيبأن 

ي سالماجلو اإل فإن ة،يإسالمجواء أان يف كما  نهااملنصرف م أو قنياملت أن  تام، بعدري غدلة األإطالقوالقول ب

ان يعلم جبريل للنواقص فال يمكت ث الية فحيسالمجواء اإل األريما يف غأأمر بعقوبة صارمة للمجرم، يمل النواقص مث يك

  .د التتبع والتأمليمز إىل ، واملسألة بعد حباجةحكاماأل

  

  ))ًدع المنكر مطلقار((

ن ولو كميه فالالزم الردع مبا ي وعل،ةيإسالم ريومة غكر ولو حتت ظل حك ردع املن يف لزومإشكال ال: العاشر

�ا أمور اخلاصة، ملا عرفت من ده األيق ير ودفعه، والك رفع املنأدلة طالق إلكه القتل والرجم، وذليب ملا فكبضرب املرت

  .حيصح يإسالمم كون حتت حكمنا تإ

 ريانت السلطة غكن إشبه، و أما وأ  الزاين أو ل يف رمضانكاآلك ،ركخبار السلطة بفاعل املنإعلم وجوب يمنه و

  .ةيسالم العقوبات اإلرية تعاقب بغيشرع

  

  ))الغرامات المالية((

 جراء احلدود املقررةإن من كتميمل  إذا بعض احملرماتى ة عليم الغرامة املالكالظاهر جواز جعل احلا: عشر يحلادا

  . جعل السجنكذلك، وكر الشامل لذلكع املن ردأدلة طالق إلكوذل ،ملا تقدم

 ي النهأدلة و،األويلف يلكسقط التيعند االضطرار، فاالضطرار  ّالإها يلإصار ي ة الين حالة استثنائياألمرال كن كل

  .تة للمضطر، فتأمليل املك فهو مثل أً،صالحا يسالمم اإلكراه احلاي ًايًما استثنائكثبت حير كعن املن



١١٧

  

  ))عض الصالحياتشرط تحديد ب((

أنفسهم ى الناس مسلطون عل(ق دائرة ييات الناس، بتضيد من صالحيالتحد يسالمم اإلكوز للحاجي: عشر الثاين

ًسبب فوضا واضطرابا وتعريان عدم اجلعل ك إذا  للمرور،نيمة، مثل جعل قوان لألً صالحاكان ذلك إذا ،)١()وأمواهلم ً ضايً

ة ا�عولة يالوالى نه مقتضأهم، وأل جل أمرنه ألأّ إال تهمي للناس يف حرًدايان حتدكان  و فإنهاخلطر، إىل موالنفس واأللأل

  .مةعمل حسب صاحل األي أن ًايونه ول كمعىن فإن له،

ان كن إ وهذا و،ي�ا تشمل الشخصأما ك، ًأيضا يمشوهلا للنوعى ً بناء علضرر ال بقاعدة كستدل لذليورمبا 

  .قولون بهي املشهور الّ إال أن دي بعريغ

 نه الأ، واحلال ًاي نوعًان يف الوضوء ضرراك إذا ضرر له رفع الوضوء ممن الي أن ستلزمي بأنه كذلى ما النقض علأ

 خبالف مثل املقام ، املتضرر يف استعمال املاءري غني وبضرر ال ني بًالعرف ربطاى ري ال إذ  وارد،ريغ ، أحدقول بهي

  .رفع اخلطر الويلى  يف املقام حمل اخلطر احملتمل، والواجب علإنسانل ك أن والسرن، ياألمر ني بًرون ربطايث يح

 تهمي حلرًدايان حتدكن إ و فإنهبر عند خوف الوباء،ق الناس باإليتزركة يصحنظمة الل قواعد املرور جعل األيومن قب

  . املتقدمة شاملة لهدلةاألّإال أن 

  

  : مرانأثم في المقام 

  ))موجوب اتباع الحاك((

ن أمره أمر الناس اتباعه وحرم خمالفته، ألى مور وجب علبأمثال هذه األ يسالمم اإلكم احلاكح إذا نهإ: األول

نا، يالراد علكهم ينا رد، والراد علياستخف وعلهللا م اكمنا حبإقبل منه فيمنا فلم كم حبكذا حإف): عليه السالم( اإلمام

ّ باللهكحد الشرى وهو عل
)٢(.  

  .سكًصبح حالل حممد حراما وبالعيف يك: قالي ال

  ل من احلرام واحلالل حتت عنوان كمنا دخل إس، وك وبالعًصبح احلالل حرامايمل : قاليألنه 

                                                

 

 



١١٨

  .مكمن باب تبدل احل عنوان االضطرار وحنوه، فهو من باب تبدل املوضوع الكآخر 

ان كن إ فإنه ،كرم التنباحيف كيبأنه ) محه اهللار( يازريا�دد الشى ل علكيف رد من أش يولذا استدل بالعنوان الثانو

ضر، ي ملا مل ًان حالالكنه إ : وحاصل الرد،ك فلماذا استحله قبل ذلًان حراماكن إامة، ويوم القي إىل  فهو حاللًحالال

  .سبب الضرر فهو حرام إذا ماأ

ن مل إجل النهي و حرام ألالضرر، بل هوى ري مبن ًس خاصايل يسالمم اإلك احلامي حترنيم حكووجوب مساع احل

خوف  ضرر وال نه الأن علم إتعداها وي أن ز لهجي مل  فإنهانت محراءكشارة واإل إىل جاء إذا ماك، ًصالأً ه الفرد ضرراير في

  .اصطدام

  .األولدون  ث تقولون جبواز املخالفة يف الثاينيم اجلور حك وحاسالمم اإلك حانيفرق ب ي فأ:قالي ال

  . سبحانه وتعاىلك من قبل املالخمولي سالمم اإلك، فاحلااألولًا دون يس وليل الثاين أن  هو الفرق:قاليألنه 

  

  ))غرامات رادعة((

 يالنهك املرور، وني بالتزام قواناألمرك ،ي والنهاألمربسبب  انيح من األريثكيف  رتدعوني الناس الحيث إن : الثاين

 ،جل الردعحنوها أل أو ةيجعل غرامة مال يسالمم اإلكق للحاحي ،اءتاحه الوبجطعمة عن البلد الذي ااد األريعن است

  .ي ثانوكم بذلكواحل

س منهم خمالف ي لنيفراد خاص ألسالم والسجن يف اإل،ة حمدودةيسالمالضرائب اإل أن ف واحلالكي :قاليفال 

  .ام الوباءيطعمة يف أاملرور ومستورد األ

 ألنه ةين من احلركرب قدر ممك وأوفر أل، والعدالةسالمروح اإل إىل قربأون العقاب الرادع يك أن ين من الضروركل

  .ة، والضرورات تقدر بقدرهايحالة اضطرار

ح يف نفسه، يات والسجن وأخذ الغرامة صحيد احلريام اجلور يف هذا الزمان من حتدكل ما تفعله حكف: قالي ال

  .م اخلاصكصح من هذا احلاين مل إو



١١٩

ً  بالضرورة، مثالاألمردد حي سالمنما اإلي ب،بتكغرقون يف اليام اجلور كح أن الغالب إذ ،كذلكس يل: قالينه أل

 ،اج يف بلد آخريعدم االحتى نما نري ب،ه أخذ املوافقةيلزم علي داره ري تعمنسانراد اإلأ إذا ةيسالميف بعض البالد اإل

  .هاريوس وغكر واملياد والتصدرياالست إىل نسبةل باكذلكو

 أو ،ةية ذاتي حلرًدايون حتديك أن نيفرق ب نه الأ نيورة تبكمور املذلأل يسالمم اإلكة احلاي من صالحرناهكذ امممث 

ة يم الصناعة الوطنيوجب حتطية يجنبس من البضائع األكرفع امل أن ىسالمم اإلكاحلاى ما رأك ، حملرم ذايتًاليحتل

ق له الردع حي  فإنه،ًايقتصاد اً استعماراسالمافر لبالد اإلكلاستعمار ا أو ،فارك وتأخرهم عن النيجة تضرر املسلميوبالنت

ما كإذ  ،نةكالعالجات املم أحد ان هوك أو ،كبذلّ إال عالجالن يكمل إذا  ،وسك ولو جبعل املشكالل من األكش يبأ

خذ أمن السجن ول ك ًة، مثالية متساويح االضطرار لعدة حمرمات ذاتيبيه يلإاضطر  إذا مر الواحدح االضطرار لأليبينه أ

  العقوبات الثالثة جازني باألمرذا دار إف. أهم مر ألًل اضطراراحيو ًالغرامة وحرمان املستورد للبضاعة املستوردة حمرم ذاتا

  .ة يف قدر االضطراريانت متساوك إذا منهماأي 

ون يك بأن األمرذا ر فقط، فالالزم مالحظة هيمنا توجب التعزإاملخالفة  أن تاب احلدودكن ظاهرهم يف كهذا ول

  . جهة مرجحةكانت هناك إذا هم واملهمعقاب آخر من باب األ إىل ريالرجوع من التعز

  

  ))أدلة جواز الغرامات((

  :ستدل جلواز الغرامة والسجن حال االضطرار بأموري أن نكميه مث إن

قال  أن ىلإ ارك االحتفامنع من:  واله مصرنيشرت ح األكمال إىل  يف عهده)عليه السالم( علي قول: األول

  اه يإ يكرة بعد �كفمن قارف ح :عليه السالم(



١٢٠

  .شامل للغرامة والسجن) ل وعاقبكن (فإن إطالق ،)١(سرافإ ريل به وعاقب يف غكفن

   .شمل الغرامةيالعقوبة  فإن ،)٢(هعرضل عقوبته وحيالواجد  ّيل: )عليه السالم(قوله : الثاين

 ً،أفسد زرعا أو ً،قطع شجرا أو ً،من قتل دابة عبثايفى نه قضإ :)عليه السالم( علي نما رواه الدعائم ع: الثالث

 كتعمد ذلين أخطأ ومل إ، وًاالك وأفسد، وضرب جلدات نكمة ما استهليغرم قي أن ً،�را أو ً،غور بئرا أو ً،تايهدم بأو 

ما جعل ك ، املوضوعطالقإل كن له ماليك مل نإفساد، و أثبت الغرامة لإل فإنه،)٣(ه وال أدبيحبس عل ه الغرم واليفعل

   .احلبس له يف صورة العمد

 نيتبفإن  ،بس صاحبهحينه أن ييف الدى نه قضإ :)عليه السالم( علي صبغ، عنخ عن األيما رواه الش: الرابع

  .)٤(د مااليستف يله حىتيسبى خليفالسه واحلاجة فإ

باعه  أىبفإن  ، غرمائه باحلصصنيله بم مانقسي ،مر بهؤيبس مث حينه أغرائمه ى عل يلتوييف الرجل ى وقض

   .)٥(نهميفقسمه ب

بس حي  ال)عليه السالم( علي انك:  قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،زرارة إىل سنادهإخ بيما رواه الش: اخلامس

ًئا باعه، ين وجد له شإو ،أمانة فذهب �اى ئمنت علاًم ظلما، ومن يتيل مال الكالغاصب، ومن أ ،ثالثة ّالإن ييف الد

   .)٦(ًشاهدا أو انكً غائبا

                                                

 

 

 

 

 

 



١٢١

ما احتمله كن استثناهم، يالثالثة الذّ إال ًالي طوًبس حبساحيان ك ما )عليه السالم(نه أراد ي أن من احملتمل: أقول

  .خيالش

سناده إخ بيالشى ر، فقد روي التعزريعاقب بغيان ك )عليه السالم(  أن اإلمامات منييف بعض الروا ما: السادس

رجل وجد حتت ) عليه السالم( ني املؤمنريأم إىل نه رفعإ، )عليه السالم(ه ي، عن أب)عليه السالم(عن طلحة، عن جعفر 

ه ية فمرغوه علأرخم إىل به افانطلقو :ال، قال:  قالوا،ك ذلريتم غيهل رأ: )عليه السالم(فقال  ،تهايفراش امرأة يف ب

   .)١(لهيًظهرا لبطن مث خلو سب

عليه (نه أامرأة يف الطواف، و إىل نظريان ك صفع الرجل الذي )عليه السالم(نه أات من يما يف بعض الروا: السابع

ؤدب يان كنه أما ورد كر الذي هو بالسوط، ي التعزرينه حق السلطان، والصفع غإ: وفة، وقالكً صفع ظاملا يف ال)السالم

   .)٢( السوطريبالدرة وهي غ

د، عن الصدوق، عن ابن ي من الزنا واحملرمات ولو باحلبس والقاإلمام الوسائل يف باب جواز منع رواه ما: الثامن

د يتدفع  ال يأمن إ : فقال)صلى اهللا عليه وآله(هللا رسول ا إىل جاء رجل: قال ،)عليه السالم(سنان، عن الصادق 

قد فعلت، قال : ها، قاليدخل عليمنع من فا: قد فعلت، فال: فاحبسها، قال: )صلى اهللا عليه وآله(: فقال ،المس

   .)٣(عزوجلهللا متنعها من حمارم ا أن ء أفضل منيتربها بش  الكنإدها فيق: )صلى اهللا عليه وآله(
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ى ب علجي: قال ،)عليه السالم(علي تاب القضاء، عن كوز حبسه من جيمارواه الوسائل يف باب من : التاسع

   .)١(اءيركس من األيواملفال ،طباءواجلهال من األ ،بس الفساق من العلماءحياإلمام أن 

ه يعن أب  ،)عليه السالم(عن الصادق  ،ضربييف باب شاهد الزور  ،تاب الشهاداتكرواه الوسائل يف  ما: العاشر

بعث  ًايان سوقكن إو ،هيح إىل  بعث بهًبايان غرك فإن أخذ شاهد زور إذا انك )عليه السالم( ًايعلن إ :)عليه السالم(

  .)٢(لهيسب يلخي مث ًامايبسه أحيف به مث يفط ،سوقه إىل به

د يس هو العقاب الوحير ليالتعز أن ىدل يف اجلملة عليمما  ،دها املتتبعجيات املتفرقة اليت يها من الرواريغإىل 

  .عالملمات األكتتبع تام، وتأمل يف  إىل انت املسألة حباجةكن إللمخالفة، و

  

                                                

 

 



١٢٣

  

  ))سالميشروط الحاكم اإل((

له  أن للدولة، والظاهرى علاأل سية يف الرئءفاك والعدالة والينيا سبق اشرتاط العلم الدمم نيقد تب ):١٦ مسألة(

  .)شاه يفتحعل( إىل  بالنسبةريبكاشف الغطاء الكما فعله ك ،ام باملهماتيجل القفوء ألك إنسانل كيتو

ن إهم، ويشرتاط العدالة فالظاهر ا أن ماك ، حد االجتهادوند ولو بيني العلم الد:هميرتط فشيأما نواب ا�لس ف

  .ةءفاك الًأيضاهم يشرتط فية الوثاقة، ويفاكً احتملنا سابقا

ات يالصغرى ة عليلكالى ربكق الي من باب تطب،مرافق الدولةى ة عليسالم اإلنيق القوانيوعملهم منحصر يف تطب

  .ةياجلزئ

س يه الرئيالفق يمرشح مة والسوا منتخيب األيان ليع ألن جملس األكوذلة، يسالمان يف الدولة اإليعجملس لأل وال

ل دولة توجد عدة من كن يف أو) نيروح القوان(تابه كاملشهور يف  املقنن الغريب) وكيمنتس(لخصه يما ك بل هم ى،علاأل

  . عن الناسنيثلونوا مميك أن بجيسائر الناس، ولذا ى ة عليواألولهؤالء هلم ، اءيثرشراف والعلماء واألاأل

لموا كتي أن تؤهلهم شرافتهم وثرو�م اء اليثرشراف واألاأل إذ ،ل عاقل فارغ عن الصوابكراه يما كالم كوهذا ال

رتهم الناس خين مل إموا عن الناس، ولكتي أن اختارهم الناس فلهم احلق يف فإن باسم الناس بدون رضاهم، أما العلماء

  .لمون عن الناسكتيحق  يفبأ

صفة  و،بشخصه ومنطقه )هللاة ايرضا( صفة :نيصفت ون ذايك أن بجيلم عن الناس كتيالذي  أن صلواحلا

 ة تتحقق بانتخاب الناس له،ي والثان،يسالمطار اإللم يف اإلكتي وًون عاداليكق بأن قتتح األوىل و،)ار الناس لهياخت(

ة ياعتبار له من ناح أشبهه، ال  وماطاينيم الربفمجلس العمو ولذا ،لمكتي أن ن له حقيكر مل كذ ه مايتوفر فيمل فإن 

 فإن ،ايا وروسيكمرأملثل ) تويالف(اعتبار له، واليت من مجلتها جعل حق  ال ما يف العامل الغريبى م نركالعقل واملنطق، و

  م ال العقل كن القوة حتأ كذل معىن



١٢٤

  .واملنطق والربهان

  : ةيسالميف الدولة اإل نإذ

للدولة ى علس األيون الرئكتي، ومنه ري وطهارة الضمسالم تستمد منها الدولة فقه اإلة،ينية ديحوزة علم: ١

.ةيسالماإل

  .يني الزمننيثة اليت تستمد منها الدولة املثقفياجلامعات احلد: ٢

مل املقدار الالزم دخل دائرة كأ إذا  حىت،ل فردكا لين والدنيدراسة الد أنه البد من نهمايون النسبة بكوت

ب تعلمه من جي تعلم ما يل مثقف زمينك أن ماكة بقدر الالزم، ينالثقافة الزمى طلع علين يل رجل دك، فالتخصص

ِِهو الذي بـعث يف األميني رسوال منـهم يـتـلوا عليهم آياته : ة، قال سبحانهيانميرع القدر الالزم من الطهارة اإليكن ويالد ِ
ْ ْ
ِ َْ َُ َْ َُ َْ ً ُ َ َ ُِِّّ ْ ِ َ ّ َ ُ

ْويـزكيهم
ِ َِّ ُ َيـع وَ ٍلمهم الكتاب واحلكمة وإن كانوا من قـبل لفي ضالل مبنيُ ُ ْ

ٍ َ َ ُ َْ
ِ ِ ُِ َْ َِ َ َ ُْ ْ َ ْ ُ ُ ِّ)١(.

  .اشرتاط العدالة إىل ضافة باإل،اين والدنيهم علوم الديمة ممن تتوفر فها األءنتخب أعضايجملس أمة : ٣

  .مةصلح حبال األالحظ بشأ�ا األيتابنا هذا، بل كهم  يس ماياته فليم وخصوصكات احليفكيما سائر أ

  

                                                

 



١٢٥

  

  ))الطوائف في الحكومة اإلسالمية((

  : ةيسالميف البالد اإل ):١٧ مسألة(

 كذلى ما دل علك، نيب نصف املسلميل واحدة منهم قركعة والسنة، ولعل يان هم الشتيإسالمطائفتان ) ١

  .أشبه ة ومايهرة، واخلوارج والظاهرة والبيليمساعة واإليدي مثل الز،لحق �ما الفروع املتفرعة منهمايحصاءات، وبعض اإل

  .وا�وسى هود والنصاريالك ،ثابت ينيل دة اليت هلا أصينيات الديقلاأل) ٢

  .ةيانية والقاديالبهائكنها أصل، ين لديكن مل إن، ويات اليت تربط نفسها بالديقلاأل) ٣

  .هميلإن ومن ي امللحدكنياملشرك ً،ن له أصاليد من ال) ٤

  .كذل إىل وما) ألوان( و)اتيميقلإ( و)اتيقوم( و)لغات(ة يسالمة يف البالد اإلية ثاني ناح ومن،ةيهذا من ناح

   :األوىلة يالناح إىل ما بالنسبةأ

ة، مع جعل يسالمخوة اإلار يف معاملتهم األي، واملعً وفروعاً أصوالنيل املسلمك نيب ية تؤاخيسالمفالدولة اإل: ١

قة واحدة ياحلق فإن قة،ياحلق إىل  للتوصلدلةعنده من األ ظهر ماي ل،ل طائفةكة البحث والنقاش والنقد البناء ليحر

  .قةيل احلقيق احلق واتباع سبيجل حتقاف ألطر�ا حتفز األأما كة، يسالمة اإلتوجب تصدع الوحد واالختالفات ال

 ،)١(به لزموهم مبا التزمواأهم ي وقد ورد ف،ةيسالمتاب، فهم حمرتمون يف الدولة اإلكة اليت هلم ينيات الديقلواأل: ٢

) الفقه(تاب ك يف كل ذليرنا تفصكؤدوا حقوقهم، وقد ذين أم وعملوا بواجبا�ي أن هميوهلم واجبات وحقوق، والالزم عل

  .القسم اخلاص باجلهاد

                                                

 



١٢٦

 حسب قوله سالمقنعهم باعتناق اإلأ سالمن اإلكمتن إ  هلم بسوء، بلسالمتعرض اإلي خر، الات األيقلواأل: ٣

ُادع: سبحانه ُسبيل ربك باحلكمة والموعظة احلسنة وجادهلم باليت هي أحسن إىل ْ َ َْ َ َ
ِ ّ ِ ِ

ُْْ ْ ِْ
َ َ َ َ

ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ْ ْ َ َِّ ِ َ)م الذي كهم احليعلى جرأ و،)١

 ك لرينظ أو ن،ي يف الدكما أخ لإ ،الناس صنفان :شرتاال كمال إىل  يف عهده)عليه السالم( ني املؤمنري أماإلمامره كذ

  .م القسمكعلم حي ومنه ،)٢(قيف اخلل

  .اة اليت تؤخذان من املسلمكمنا هو يف مقابل اخلمس والزإتاب كة اليت تؤخذ من أهل اليواجلز: ٤

، ًون جمحفايك ة مبا اليسالمة حسب نظر الدولة اإلي احلقوق املالًأيضا الثالث والرابع تؤخذ منهم نيالقسم أن ماك

ََجيرمنكم شن َوال: بحانهنصاف، قال سالعدل واإلى ون مقتضيكو ْ ُ َِّ َن قـوم علىآَْ
ٍ
ْ َ ُِتـعدلوا ال أن  ُ ْ ُ اعدلوا هو أقـرب ،َ َ َْ َ ُ ُِ ْ

ْللتـقوى ّ ِ)٣(.  

عهد من رسول يتاب اجلهاد، ومل كرناه يف كما ذك تام، ريف غي والسسالم اإلنيهاتان الطائفتان ب ريخي أن واحتمال

) صلى اهللا عليه وآله(، بل فتح الرسول ك عمل ذل)عليه السالم( نيمن املؤريأم ي عل وال من)صلى اهللا عليه وآله(هللا ا

  .سلموا يهم حىتيف في الس)صلى اهللا عليه وآله(عمل الرسول ي مل ك، ومع ذلكنيان أهلها مشركة وكمكفار كبالد ال

 علي همريخيتاب ومل ك أهل الري من غريثك) عليه السالم( اإلمامم كبان حإة يسالمان يف الدولة اإلك كذلكو

  .في والسسالم اإلني ب)عليه السالم(

ّإكراه يف الدين قد تـبـني الرشد من الغي ال: سالمبل شعار اإل َ ُْ َ ّ
ِ ْ َ ّ ََ ْ َ ِ ِّ ِ َ ْ ِ )وقال سبحانه. )٤ :ٌِّفذكر إمنا أنت مذكر َِّ َُ َ َْ ِّ ْ َ ،

ُِلست عليهم مب ْ
ِ ََْ َ ْ ٍيطرَسَ ِ ْ)٥(.  

                                                

 

 

 

 

 



١٢٧

 أو  أنفسهم عند املنازعةأحكام إىل رجعواي أن هلم أن ماك، كريناظهروا املي ال أن ني املسلمريغى نعم الواجب عل

ل يجنهل اإلأ ني أهل التوراة بتورا�م، وبنيمت بكحل: )عليه السالم( علي ، فقد قالسالمم اإلكح إىل رجعواي

   . )١(لهميجنإب

  .نياث املسلمريتلف عن مخيالذي  ياث ا�وسري مسالموقد قرر يف اإل

 أحكامرتمان حي هما اليلك فإن ،م الذي قرره الشرق والغربكفضل من احلأات يقل لألسالمره اإلم الذي قركواحل

  .م الدولةكهم مراجعة حماية، بل الالزم عليمور القضائات يف األيقلاأل

  

  ))الفروق اللغوية والعرقية((

 ي تساوسالم الفروق، بل قانون اإلكلًا من تيعترب أي مل سالمة وماأشبه فاإلية والعرقيغولالفروق ال إىل أما بالنسبة

فرق، بل  ي�تم بأ ألوان من هذه الفروق الى فقط، ولذا فالدولة اليت تشتمل على ون بالتقوكمنا تإ، واملفاضلة نياملسلم

 أي تهيميقلته وإليون للونه وللغته ولقوميك أن  من دون،ة يف الدولةيعمل أو ةيمرتبة علم إىل صلية يفاك له الإنسانل ك

  . واحدةةلهم يف بوتقك نيل هذه الفوارق، وصهر املسلمكذاب أ سالماإل فإن ضعته، أو مدخل يف رفعته

ل واجبات املواطن، ويف كه يعل أن ماكا املواطن، يل مزاك له ،فهو مواطن يإسالمبلد  أي ل مسلم يفكولذا ف

الفخر فخر  فإن فتخر،ي رج عن اهلن الخيمن  فإن ،نواكالتوه ية فاعظوه �ن أبيبعزاء اجلاهلى من تعز: ثياحلد

  .نسابفخر األ حساب الاأل

  

  

                                                

 



١٢٨

  

  ))ال للقومية والشيوعية((

 ينأال املبدكة، ويوعي بالشنياملسلم إىل ات، وقد جاء الشرقي بالقومنياملسلم إىل لقد جاء الغرب ):١٨ مسألة(

  .ةيسالمة، بله اإلينسانباطالن بالنظرة اإل

ة هي ءفاكقوالن بأن اليالعقل واملنطق  أن ة، معءفاك أكثر ريان الغكن إه وريغى قوم علح اليترجى ة تريالقومفإن 

ًدارا  بينينسان أن ذا أراد اإلإ فً،ان قوماكن إة ويس له أولوية لءفاكقل ، واألًن قومايكن مل إ ووىلأة ءفاك كثرار، فاألياملع

ة ءفاك أكثرًبا يراجع طبيذا لو مرض هل ك و،ةءفاك قومه له الريببناء من غ أيتية له، أم ءفاك ببناء من قومه ال أيتيفهل 

  .مورذا قل يف سائر األك و،ة من قومهءفاكًبا أقل يراجع طبي أو ، قومهريمن غ

َإن أكرمكم عند ا: تعاىلة، قال ءفاك السالموقد قرر اإل ِْ ْ ُ ََ ْ َ ّ ْأتقاكمهللا ِ ُ َْ)ة،ءفاكتصنع الى التقو أن  ومن املعلوم،)١ 

م الوحدة يون �ذا املبدأ لتحطية، وقد جاء الغربيويالدن أو ةينيالد مورقاء مواضع السقوط واالحنطاط سواء يف األاتألنه 

ة يبالقوم ة، والربزاينية العربية، وعبد الناصر بالقومية الفارسيبالقوم يلو�ة، وكية الرتيبالقومى  نادكتاتورأة، فيسالماإل

  ً.ذا وهلم جراكة، وهيردكال

 فللعراق حدود، ،ةي يف القوميكنيالمها شركان كن إًم حدودا، ويقلإل ك فجعلوا ل،ةيميقلوا مببدأ اإلؤم جا�إما ك

 إىل سلوب حطموا البالد وأسقطوها عن القوة والعزة وسلبوا ثروا�ا،ذا، و�ذا األكردن حدود، وها حدود، ولأليولسور

  .كآخر ما هنال

زالة هذه منا تقدموا إلإ نين املسلمأاهم، وينهم ودنية تضر دي بأن القومنيم املسلكريء تذيزالة هذا الشوالعالج إل

 ي،وبالل احلبش يب الروميوصه يوسلمان الفارس  أبوذر العريبئهان حتت لواك )صلى اهللا عليه وآله(الفوارق، فالرسول 

. صلة األي وسودة العرب،صلة األين احلبشميصل، وأم أة األية النصرانيصل، ومارة األيهودية اليانت حتت لوائه صفكما ك

  .اتيالقوم إىل هذا بالنسبة

                                                

 



١٢٩

  

  ))أخطاء الشيوعية((

 ،ةريبكثالثة أخطاء ى وهي تعتمد عل ،ًأوال انت منبتها الغربكن إة، فقد جاء �ا الشرق، ويوعيالش إىل أما بالنسبة

  .نسانلها ضد العقل واملنطق واإلك

 ىزل وستبقء من األيل شكعة هي اليت خلقت ين الطبأله، و إال أن عمث تزية، حيونك يف الفلسفة الأاخلط: األول

 إذا خطاء اتباعه لألنسانشأن اإلّ إال أن ف بعقول العقالء،كيه عقل طفل، فيرتضي بد، وهذا منطق مفلوج، الاألإىل 

  .ثيتثل من الناس يف خطأ الريبكقع قسم ي وأمل ،ةيقع العامل من قبل يف خطأ الوثنيطبل هلا وزمر، أمل 

د الدولة، فاجتمعت ي وجعل املال ب،ل الناس فقراءكث جعل اقتصادهم ياخلطأ يف عالج االقتصاد، ح: الثاين

  .اثرةكثرة الكة يف جانب اليومكما اجتمع الفقر واحملكلة، ي يف جانب قلة قلالالدولة وامل

فقد  ،األول أ الثاين نشأ من اخلطأاخلط أن امك ،نياألولن يًدا للخطأي ولكان ذلكم، وكاخلطأ يف احل: الثالث

قام له وزن، ولذا هددوا ي طة يف املعمل، الي آلة بسنسانما جعل من اإلكتاتور، كس فوقه دي لًتاتوراكم دكجعل من احلا

  .خيتار أي هدد مثله يفي مبا مل نسانرامة اإلك

بل يف بالد  ـ ىيف مسألة أخر أيتي سكذل فإن  ـينيوعييف بالد الش  الكة عالج ذليسالمالدولة اإلى والالزم عل

 تساعدها بالدعم املايل، وةيسر وةيخفيف  ةيوعيللشنواة  سالمون يف بالد اإليك أن مللحداد الشرق ا، فقد اعتنياملسلم

ه يه، واحملل الذي تنمو فريان نواة وغكبها من يقع يف هلي أو أبشع الثمار، تأيت نمو وتنمو حىتت ةنوا التأخذف ،يركالفو

  . الصاحلة للنمواألرضة يوعيدة وعمال، مل جتد الشي عقسالماإل يذا قوإ ف،يسالم اإلرية هو احملل غيوعيالش

  

  ))مقومات تقوية اإلسالم((

  :  بأمورسالمة اإليوتقو



١٣٠

  .لهعدم اإلنع من خرافة ميان مياإل فإن ته يف النفوس،يان وتقوميم اإليتعم: األول

 ،)١(ًفراكون يك أن اد الفقرك:  قالواًامية، وقديوعيل خصب لنمو الشالفقر حم فإن زالة احلرمان،إ: الثاين

ة جنة تسبب احنراف يوعيا�م املضللة جتعل من الشيدعاّ إال أن ًده سوءا،يل الفقر بل تزين تزكن مل تإة ويوعيوالش

ى ة عليوعي الدولة الشمت قبضةكوان، واستحن قد فات األكالسراب ولك ً،ئايدوها شجيوها مل ؤجا إذا ، حىتنياملغفل

  .خالص هلم منها مة مبا الاأل

  .ولد االنفجاريبت كال فإن ات،ي احلرإطالق: الثالث

الدولة ى  ولذا فالالزم عل،انيد الطغحيل احلرمان ويزيان وميعمم اإلي  فإنه،سالملة هلا اإليفكل هذه العالجات كو

 كن جتعل ذل أاج، اليطبق الواقع وبقدر االحتى قع علي ون يف برنامج خاص مستمرؤل هذه الشكة االهتمام بيسالماإل

يف  ـ مور الثالثةث وفرت بعض هذه األية حيالدولة الغرب أن رناهكذ شهد لصدق ماية، وينيالروت أو ةيمور اهلامشمن األ

  .ركذيء يبق منها شية عن بالدها، مبا مل يوعيزالة الشإنت من كمت ـ الصورة الناقصة اليت نعلم �ا

ة جبوانبها الثالثة، جانب الفلسفة الباطلة، وجانب يوعيل الشية املنظمة ضد أباطيله لزوم الدعاك كبعد ذل أيتيمث 

 ، املنظمحلادم اإلي االهتمام لتحطنياملسلمى من أوجب الواجبات عل فإن ة اهلائلة،يتاتوريكاالقتصاد املنهار، وجانب الد

هانة طول ذالل واإلاإل  له منرينظ  مبا الني واملستضعفنياستعبدوا املسلمن ي الذينيتاتوريكالد يديقاذ الناس من أنوإل

  يف عصر  خ احملفوظ، حىتيالتار

                                                

 



١٣١

 أن ىأر ينإن حتت سلطتهم، ويل الناس الذك بدوا مجاعة خاصة من الناس، العانوا قد استكمنا إم  فإ�الفراعنة،

ة يزكواة مرنكون هؤالء يكة، ويوعيم الشيام بتحطيالقجل ل منظمة ألكيون بتشؤدبيمجاعة من العلماء  أن من الواجب

تصلون مبختلف ي، وريشرطة واملناشتب واألكرب قدر من الكنشرون أين، وكد ممل بلكلنطاق، هلا فروع يف ة واسعة اكحلر

  : مورأجل  ألكة، وذليوعي الشئ يف قبال املبادسالم اإلئنشرون مباديعالم، ووسائل اإل

  .اتيتاتوريكن الدنقاذ الشعوب مإ: األول

ة يات اجلسديرهاب والتصفبت واإلكرب قدر من الكة حتت أيوعيشون يف بالد الشيعين ي الذنينقاذ املسلمإ: الثاين

  .بيوالسجون والتعذ

  .حلاداإل إىل ةيانكمإل قوة وكدعو بي املنظم الذي حلادم اإليحتط: الثالث

ِوما لكم ال تقاتلون يف سبيل : قال سبحانه َ َ ُِ ُ ْ ُ َ َوالمستضعفنيهللا اَ َ ْ َ ْ ُ َْ)١(.  

خرة يف اآل  ال لرفاه البشر وسعادتهئباد أفضل املانمينما اإلية، بيالبشرى  علئ أخطر املبادحلاداإل أن ىفخي وال

د بستعي أن حدق ألحي نه الأالبشر أمامه، و يتساو) ّان باللهمياإل( معىن أن  لوضوحك وذلً أيضا،ايفحسب، بل يف الدن

ًة علما وعمالءفاك كثرفضل هو األألن اأًأحدا، و  ل لرفاه البشر وسعادتهيفكان أحسن مي املنبثقة من اإلئ، وهذه املبادً

  .أمبد أي ل له يفيمث مبا ال

  

  ))ال رخصة لألحزاب اإللحادية((

  :ءيش يبق

  .ةيسالمة يف الدولة اإليوعيحزاب الشجازة األإوز جيوهو أنه هل 

عداء ة أليحر  ال فإنهاستعباد الناس، ىلإات ويم احلري وحتطحلاداإل إىل دعوي جازة حزبإوز جي نه الإ: واجلواب

  .ةياحلر

                                                

 



١٣٢

  .ةيسالمحزاب اإلها األيؤسس املسلمون في أن ةيوعيز البالد الشّمث هل جتو

ِإكراه يف الدين ال نايفينه إ: قالي ال ِّ ِ َ ْ ِ)١(.  

 الفساد، كترى ره الناس عليك أن بجي  فإنهفض الفساد،راه يف رك إنه ال أالال إكراه يف الدين،  نعم : قاليألنه 

  .ك ذلريغ إىل عدم السرقة وعدم قتل الناس وعدم البغاء،ى رهون عليكما ك

  .ة أمام القانوني متساوئان واملباديدست األيأل: ن قلتإ

 ،ائع الفاسدةاد البضريوزارة التجارة رخصة استى تعط أن وزجياملصلح، فهل كجنعل املفسد  أن أمن اخلط: قلت

  .دة الفاسدة والدعوة الفاسدة أضر من الطعام الفاسديوالعق

  .ينيوعيفعل بالشي بالزمام فماذا سالمأخذ اإل إذا :نهأفرض نفسه، وهو يال ؤوهنا س

ما ك، ًاية تلقائيوعيالش ي ختتفك املناخ املالئم لسعادة الناس، وبذلؤهيي سالماإل أن  إىلًقد أحملنا سابقا: واجلواب

  .لةي جو الفضسالموفر اإلينما ي حًاية تلقائمياجلر يتفخت

 اإلمام كوا، وترك ابن )عليه السالم( ني املؤمنريمأ اإلمام كة فلماذا تريوعيحزاب الشجازة األإز جيمل ن إ :قالي ال

  .العوجاء أيب  ابن)عليه السالم(الصادق 

الم يف كمنا الإ و،دةيالعق يفراد فاسدأالم يف وجود كس اليزمنة، ول من األريثكامللحدون موجودون يف : قالينه أل

  .بت والفقركوجب الي ئنشر مبادي وحلاداإل إىل دعويجازة حزب منظم إ

  

                                                

 



١٣٣

  

  ))اإلسالم دين السالم((

ضطر يما ك ّالإها يلإ سالم اإلريصي ن احلرب ضرورة الأن السالم، وي دسالماإل أن كش ال ):١٩ مسألة(

  .ةية جراحيجراء عمل إلنساناإل

 ون املذنب الطرف املهاجم، وال يكة، حىتيعل حروبه دفاعجينه أ )صلى اهللا عليه وآله(ان من عادة الرسول كوقد 

صلى (الرسول  يف قبال الدفاعي، واملراد جبعل ين املراد باجلهاد االبتدائمنه، أل ياالبتدائ  وجوب اجلهاد حىتكذل نايفي

ل ك أن  يفكش  ال فإنهدخل معه يف حرب،يهامجه ويهامجه العدو ف ي حىتصربيان كنه أة، يحروبه دفاع) اهللا عليه وآله

جد املربر ين فيخرة للموازاآلى نتظر خرق القويان ك )صلى اهللا عليه وآله( تتصادمان، والرسول ني متجاورتنيقوت

  .خلوض احلرب يالعقالئ

قتل من البد من ين من االستفزاز، فكقدر ممقتنع بأقل يان كدخل احلرب، إذا ) صلى اهللا عليه وآله(الرسول مث إن 

ز قوم يرموا عزكأ: قوليرمهم ويك و،طييف قبال فداء بس أو ً منا،سراء ومن أشبههمطلق سراح األيعفو ويقتله، مث 

  .)١(ذل

  .ةارب قدر من املدارك أنياملنافق يداريهلم سهم املؤلفة قلو�م، و يعطي) صلى اهللا عليه وآله(ان كو

تعفو  أن خرةا واآليارم أخالق الدنكمن م يعل اي:  ذات مرة)عليه السالم( لعلي )لى اهللا عليه وآلهص(وقد قال 

  : وقد نظمه الشاعر بقوله،)٢(الم، والسخاءك الني، وتلكعمن ظلم

   خالق يف ثالثة منحصرةارم األكم

  الم والسخا والعفو عند القدرةك النيل

هم ملاذا ءن أعداأوا، وكف عفوا ملا ملكي�م أ يف املنام عن )يه السالمعل( ني املؤمنري أماإلماموقد سأل رجل 

   فقال له ،انتقموا بأبشع انتقام ملا تسلطوا

                                                

 

 



١٣٤

  .يفيل ابن الصأاس: )عليه السالم (اإلمام

   :لةيات الثالثة اجلميبشد له هذه األنأمث  ، أحدهيطلع علي ومل ًلقد قلت البارحة شعرا: ، قالًله الرجل غداأوملا س

   ةيان العفو منا سجكنا فكمل

  تم سال بالدم أبطح كوملا مل

   وطاملاى ساروحللتم قتل األ

   ونصفحونعفى سرظللنا عن األ

   ننايم هذا التفاوت بكفحسب

  نضحيه يناء بالذي فإل كو

  .ءيون له رد فعل سيك  الًعمل عمالي أن مته وحزمه، أوجبكته للعواقب وحي ورؤسالمن تعقل اإلإف

  

  ))طاء الخالفة المغتصبةمن أخ((

هذا  إىل املسلمون �ا يتويكثار اليت ة سببت أبشع اآلريبكخطاء أ )صلى اهللا عليه وآله(وقد وقعت بعد الرسول 

  .وميال

دل يما كر، كب أيب  بل عدم االعرتاف خبالفةسالمن ردة عن اإلكنما مل تيحبروب الردة، ب ياخلطأ يف ما مس: األول

  .سالمجلت أبشع معاجلة مما سبب تنفر الناس عن اإلة، عوي بروح نبوكتعاجل ذل أن ، وعوضخي أصح التواركذلى عل

اهلجوم، مث عاملوا البالد  إىل يف الدفاع) صلى اهللا عليه وآله(وا خطة الرسول ريم غ فإ�اخلطأ يف الفتوحات،: الثاين

  .ان الرفقكعوض طابعه الواقعي الذي  بطابع العنف سالمصبغ اإلي أن  معاملة، مما سببأاملفتوحة وأهلها أسو

ث أوجب ي ح،نيفاءات بزمام املسلمكثرة وعدم الة واأليتاتوركث استبدت الدياخلطأ يف زمن عثمان، ح: الثالث

 ومن جراء ،افقتهارة اليت ريبكخطاء المنا يف األإن حول اخلالفة مبا هي خالفة، والمنا اآلكس يول ي،االنشقاق الداخل

  :جةيت النتخطاء صارهذه األ



١٣٥

ة، وهذا ية منذ زمان معاويتاتوركأبشع د إىل مكًا، بل مجد املسلمون وتبدل احليً منوا حضارنيعدم منو املسلم: ًأوال

  .همي وتقدم الغرب والشرق علنيان من أسباب احنطاط املسلمك

صلى اهللا (ت السائدة بعده انك لو )صلى اهللا عليه وآله(ة الرسول ريس أن نماي، فبسالموص العامل عن اإلكن: ًايثان

  .سالمً، ووقفت صدا دون نشر اإلنيالبت ضد املسلمكالعامل تى قو أن ى نر،سالمل العامل يف اإلك لدخل )عليه وآله

الت ي من الوكل ذلكجر  ما إىل وم،يهذا ال إىل عةيسنة وش إىل نيالذي قسم املسلم ياالنشقاق الداخل: ًثالثا

  .تعاىلهللا اّ إال علم مداهي ال ما ىلإ وسالمفجر اإل، منذ ني واملسلمسالماإلى عل

 وبأوالده ه مبشورت)عليه السالم( ني املؤمنري أماإلمامها ي فك فلماذا اشرت،رتكما ذكانت الفتوحات ك إذا :قالي ال

  .هميلإسلمان وأيب ذر وعمار ومن ك و)هما السالميعل( نياحلسنكوبأصحابه، 

 )عليه السالم( اإلمام�ا خففت من غلواء االنفراط، فالحظ  أ)١()ليه السالمع( اإلمامة كسبب مشار: قالينه أل

  .)ت اخلسارة فهو ربحكلما تدارك(هم واملهم، ويف املثل املشهور قاعدة األ

  .خيهم التاري ان فهذا أمركف كيو

  

  ))الدولة اإلسالمية والبناء على السلم((

 دولته )صلى اهللا عليه وآله(هللا ه رسول ايعل بىن ماى عل تبىن أن بجية يسالمالدولة اإل أن نأما ما حنن بصدده اآل

ًّيا أيـها الذين آمنوا ادخلوا يف السلم كافةالسالم  إىل تدعو أن بجية، وميركال َ ِ ْ ِّ ِ ُ ُ ْ َُ َ ّ َ َّ)لما جنحت كن جتنح للسالم أ و،)٢

   ريالدولة غ

                                                

 

 



١٣٦

َوإن جنحوا للسلم فاجنح هل كذل إىل ةيسالماإل ْ َ َْ َ ِ ْ ّ
ِ

ُ َ ْ   .)١(اَِ

احلرب  فإن ة،ينسانالنظافة واإلى منته يتراع أن ة، فالالزمية داخلرومخاد ثإ أو ةيحرب خارج إىل اضطرت وإذا

  .ية تقدر بقدرها االضطرارية اجلراحيمثاهلا مثال العمل

  

  ))إيقاف الحروب والثورات وسباق السالح((

ه احلروب والثورات وسباق التسلح، اف هذقيإ، وهو ةيسالمعاتق الدولة اإلى على ًا ملقريبكً واجبا كهنامث إن 

رب وارد كأاتصلت الثورات واحلروب وتتالت االنقالبات، والتهمت السالح  ها اهلائل، حىتكوالذي وقع العامل يف در

ن، قال ياألمر سلحة ثرو�ا، فأخذت تعاينلت األكأم الفقر اليت يحجم احلروب، وي جحنية بيصارت البشرالعامل، ف

ْلكم ال ماَو: نهسبحا ُ ِتقاتلون يف سبيل ا َ َ َ ُِ َوالمستضعفنيهللا ُ َ ْ َ ْ ُ َْ)ون يكعة، يمور الفجة هلذه األيسالمقاف الدولة اإليإ ف،)٢

  .نينقاذ املستضعفإ أحسن سبل منّ أحسن سبل الله، ومن

  .كتساهم يف ذل أن ةيسالمن الدولة اإلكف تتمكيما أ

  :مورأنه بإ: واجلواب

 ،ي�ا أمر داخلأ باعتبار ،مم املتحدة قانون االعرتاف �اخطاء األأ اليت من ،ةينقالبات الفجائقاف االيإ: األول

وت كان السريق للجحيفهل  ً،مثال راد الزوج قتل زوجتهأ، ووج وزوجة يف دارزتنازع  إذا نهأعاقل  أي لت منأس إذا كنإ

 عاقل يف كشي نه الإ ،نقاذ الزوجةهم التدخل إلي علًطقا ومنًالواجب عقال أن مأرتبط �م، ي ال ينه أمر داخلأباعتبار 

  .وجوب التدخل

نه أنقاذ أمة حبجة ب التدخل إلجي ، والًاي داخلاألمرعترب ي نقاذ زوجة، والان التدخل إلرياجلى ب علجيفلماذا  ًإذا

  :  قول الشاعركذلى نطبق عليال أ ،يأمر داخل

                                                

 

 



١٣٧

   غتفرت ة المية جري يف غائقتل امر

  ها نظريلة فأب آمن مسوقتل شع

 إىل تاجحيمدرس  إىل ،ي االبتدائاألول يف الصف ً طفالنيأربعال درس يكإ أن صافقون يفيعقالء العامل مث إن 

مجاعة من  إىل املهكال قطر بيكإق، فهل ي من التطبأكثر أو  املدرس، ومدة سنةك من الدراسة، وجتربة حسن سلونيصف

  .اسةي يف العلم واملؤهالت والسجتربة سابقة إىل تاجحي الضباط ال

  .ة مؤهالتيأ املؤهالت، وهنا تعرتفون بالضباط بدون كبعد تلّ إال تعرتفون باملدرس ها العقالء اليأف كيف

ّ إال أن النائب إىل فوضي نما الي ب،ة من الناسريبكأصوات عدة  إىل تاجحيمة م نائب يف جملس األكس حيمث أل

سمح يف كي فكذلكان ك إذا ،ه اجلماعة اليت انتخبتهيوتراقبه الصحف، وتضغط علمة، ًا يف جملس األريًون جزءا صغيك

 ،م بقوة السالحكاحل إىل ةأوا فجؤمنا جاإنتخبهم أحد، ويمن الدويل االعرتاف بأناس من الضباط مل  جملس األنيقوان

ا من يف يما يف الدار وبقاى ة علمن وقتلوا أهلها وتسلطوا بالقوآ إنسان مثل االعرتاف بلصوص دخلوا دار كس ذليأل

  .الدار

لة كعن مش أو  واحدنيدافعون عن سجيهم  نماي البشع، باألمر من هذا نسانحبقوق اإلى سمي ات ماين مجعيوأ

  .هدرأإنسان إذا ة يف حق ريصغ

 مع ،)ىرشو ()١(مكل احلكش أن ىري سالماإل أن ة فقد عرفتية الشرعيما من الناحأة، ية العقليله من الناحكهذا 

ًا، فال يسبحانه حرفهللا  اأحكامد بيس ويف أعوانه، واليت من مجلتها لزوم التقيرها يف الرئكتوفر الشرائط املتقدمة ذ

فة، ياستعمار الشعوب الضع إىل ًء جعله الشرق والغرب اجلاهالن، منفذايمنا شإة، ويشرع ة والية عقلياالنقالبات الفجائ

  .من الدويلمم يف جملس األه من مسوا بعقالء األيوصافقت عل

   إىل وني جاء االنقالبوإذا

                                                

 



١٣٨

ات، يموال، وخنق احلرمالء السجون ومصادرة األإ و،بي الدماء والتعذكالقتل وسفّ إال س هلم هميم لكاحل

  يف البالدًا انقالبني من ثالثأكثر يف كما شاهدنا ذلكم، كز احلك عن مرانيبعاد املثقفإم الصناعة والزراعة، ويوحتط

  .ةية الثانية بعد احلرب العاملريخ سنة األنيها يف مدة ثالثرية وغيسالماإل

بطل هذا  ية، حىتيحباط هذه املؤامرة االستعمارخالص إلإل جد وكتعمل ب أن ةيسالمالدولة اإلى فالالزم عل

  .دثح إذا ه االعرتافيمنا علإ، وةمم املتحدرتبط باألي ال يأمر داخلاالنقالب  أن  قانون،القانون

ً مم املتحدة قراراأخذت األ إذا نهأ معىن يمم املتحدة السالح، فأاألى الذي أماله عل) تويالف(قاف حق يا: الثاين

  .ةيكثراأل يبطال رأإو) تويالف(حق ا يا وروسيكمرأون ملثل يك أن ة،يكثرباأل

  .ما تقدمك ىقول بالشوريس هذا خالف العقل واملنطق والشرع الذي يأل

  : ه ما قال الشاعريصدق عليان العقل واملنطق، وكم السالح مكي الغاب، وحتأحكامقة لون آخر من ي يف احلقفإنه

  ً  صارماجلوا وً باطالاتلو

  وقالوا صدقنا فقلنا نعم

  ).ال(قول يقف موقف الرفض وي بل ،)نعم(ء يقول هلذا الشي املسلم الن إ نعم

لغاء إة، ويعدامات االعتباطلغاء اإلإجون واملعتقالت وم السية بتحجيسالمهتم الدولة اإلي أن وجوب: الثالث

  .ا هي مبعث الثورات واحلروب فإ�،ل طاقتهاكب الفقر واملرض واجلهل

 شياءجتارة األ إىل سلحة ومعاملهال جتارة األيخالص، وحتوإل جد وكسلحة باالهتمام باحلد من صنع األ: الرابع

بعاد شبح احلرب إم السالم ويلة بتعميفك من الوسائل الك ذلريغ إىل ضرها،ت أن ة بدليد البشريمعامل تف ىلإالنافعة، و

  .عن العامل



١٣٩

سخرت الدولة  إذا نهأً أيضاح يمن الصحّ إال أن ،ية يف حجم عاديإسالمدولة س مقدور يله لك كذل أن حيصح

 رية وغيظمات واملعاهدات الدولات واملنية واجلمعي، بالدعوة والدعاكجل ذلة ألية واملالينها من الطاقات البشركمأما 

  .زيبعزهللا اى  علكوما ذل، ان بهستهي  بقدر الكن من احلد عن ذلكتتما  فإ�،كذل

  



١٤٠

  

  ))خطوات اإلصالح في الدولة اإلسالمية((

لها رد الفعل، يون تبديكل حزم وحذر، لئال كوضاع بتبدل األ أن بجيقامت  إذا ةيسالمالدولة اإل ):٢٠ مسألة(

  :  بأمور، الدوائرًوالأصالحه، فتصلح إن كمأ بأول، وتصلح ما ًوالأسهل الطرق، فتبدل أبل تشرع من 

عداد أفراد الدائرة الواحدة، أيف  أو عداد الدوائر،أها يف يادة عليبدون زاج، يون بقدر االحتكت  حىت،لهايتقل: األول

  .هايلإحملتاج ضعاف القدر اأ من أكثرًفرادا صارت أحجم الدوائر وحدات و أن وقد تقدم

 ًا،ية ثانيويعمال احلمة باأل، وتشغل األًوالأاهل الدولة كختفف من  مة، حىتد األينة بكعطاء الدوائر املمإ: الثاين

لة، وبناء يان والفضمياإلى ا�م علي بناء نفسكمبا يف ذل ،ماماأل إىل مة األميشاعة العدل ولتقدإلّ إال الدولة مل توضعفإن 

  .ونؤل الشكفال وجه لتدخل الدولة يف  ،ك ذلري وغاستهمياقتصادهم وس

ل حاجة كالناس، و يديأ إىل ات واملعامل وما أشبهك تفوض الدولة املطارات والقطارات واملواصالت والشرًفمثال

 ذا،ك، حرضتهم الدولة لبنائها وهًة مثاليدومعمل األ إىل ذا احتاجت البالدإمن حاجات الناس حترضهم الدولة ببنائها، ف

ه مث يلإء احملتاج يالدولة بنفسها الش تبين أو سهمق األيطرب ،ع من البناء بفردها ساعد�ايتستط مة الانت األك وإذا

ل وظهرت ك اشتغل الكفعلت الدولة ذل فإنه إذا ة،كًبعضا، حسب تقبل الناس لالشرتاء واملشار أو ًع، متامايتعرضه للب

  .الطاقات ومل تبق مصلحة معطلة

 إىل شبههمأة من رؤساء الدوائر ومن ءفا كي ذريل غكفاءات، فتبدل الدولة كال إىل مورم األيلتس: الثالث

 ريفعله ألف غي ال فعل ماي الواحد ءفوكال فإن ا،يلة وفهم الدنيهم العلم والفضيتوفر فين يفاءات، الذكأصحاب ال

  هلما يف الدولة جمال  ة الية واملنسوبيحق حقه، فاحملسوب يل ذكعطاء إفوء، مع مالحظة ك



١٤١

ة يانت قوك�ا أم مع العلم كف انقرضت دولتكي ،بعد انقراض دولتهم ةيمأ خ من بينية، وقد سئل عن شيسالماإل

ة ري وأعطوا املناصب الصغ،ناس صغراءة ألريبكب العطوا املناصأام، فقد ك احلأمن خط:  قال،األرضائها يف زجأة بضارب

ة ينفته ورؤ ألري الصغاألمر قام بشأن ريبكال  لعدم قدرته، والريبكدارة املنصب الإن من ك متريرباء، فال الصغكناس أل

  .وذا ضاعت الدولة  ذانينفسه أرفع من املنصب، وب

مة مبختلف �ا، ولألوة للدولة مبختلف شؤيغة عمليوضع ص فإن ،نيصالح القوانإ وجوب ًوقد تقدم سابقا

ثفة من رجال العلم كمجهور م إىل تاجحيًا ي ومطابقة للعصر ثان،ًوالأ المسة مطابقة لإلغي الصكون تلكث تيحاجا�ا، حب

 دة، حىتيًعة جدا يف العلم، وقد زاولوا االجتماع مدة مديات رفيمستو ي ذونونويكث ي حب، ورجال العلم الزمينينيالد

  . حلهاقوطرلهم كعرفوا حاجات الناس ومشا

ة ي الربوكالبنوى بقت علأن إ ةيسالم فالدولة اإل،)مواتح األيتشر(رم حيو) سكامل(رم حيو) الربا(رم حي سالم اإل:ًمثال

 تضعضع كل ذلى كلغأن إ، وسالمم اإلي هدر قكذل ان معىنك ،ة الطب بأسلوبه احلايليلى ك وعلكماركالى وعل

، وتأخر نيلماملسى  ضرر علك وذل،يسالماإل ث حتطم االقتصاد الوطينية البالد حبيجنباالقتصاد، ودخلت البضائع األ

  .الطب

ة طب يلكل و،ةيشرُع وحلدود ال ،ةيربو  الك، مناهج لبنونيلعلم من رجال اكنيتضع عدة خرباء حمن أن فالالزمً إذا

 ريغ إىل اقتصاد البالد والطب املتقدم،ى فظون علحي ويف نفس الوقت سالم اإلنيقوانى فظون علحيث ي حب،ةيحيتشر ال

  .مثلة من األكذل

  جتد العمل  أن ةيسالمالدولة اإلى  الواجب عل:ىخرأة يمث من ناح



١٤٢

ن الدائرة زائدة عن أل أو  مشروع،ريعمل غ أل�ا زاولو�ا،يانوا كتعطلهم الدولة عن العمل الذي  ياملناسب للذ

  .فرادهاأبعدد  أو قدر احلاجة بذا�ا،

ن فقراء، ك إذا جتد هلن الدولة ممر رزق أن لزمينها، يتعاطي ن كة البغاء، فالنساء الاليتيسالمالدولة اإل ي تلغًمثال

 )عليه السالم( ني املؤمنري أم أن اإلمامثيًجتد هلن الدولة أزواجا، وقد تقدم حد أن ًانايحأبل الالزم  فضلمن األ أن ماك

  .)١(ج املومسةيأمر بتزو

زاولون أخذ يانوا كن ين الذيراشالع إىل ن تابوا، وبالنسبةيالسراق الذ إىل ذا جتد الدولة العمل املناسب بالنسبةكو

  .اتيد احلريصوات وحتدهدفون خنق األيانوا كن يالذ) املباحث( إىل  وبالنسبة،وس من البضائعكامل

جتعل الدولة  أن بأس ما الك، كخبار السلطة بذلإر وكعن املن يللنه) احملتسب(بأس جبعل الدولة  نه الأى فخي وال

 ومن الواضح الفرق ،صواتات وخنق األيبت احلرك مجع املعلومات الالء أن هؤفار، وشكالى عل) ونيالع(ة يسالماإل

  .ني الدائرتنيالشاسع ب

أبعد حد،  إىل ةرية، صغيسالم�ا يف الدولة اإلأث قد عرفت يأشبه، ح دارة السجون وماإعمال  إىل وبالنسبة

  .طول تعدادهايها مما ريها وغريغ إىل وبالنسبة

  

                                                

 



١٤٣

  

  ))ظلومين في العالمإنقاذ المسلمين الم((

انوا ك سواء ،شون يف سائر الدوليعين ي الذنينقاذ املسلمإة يسالمالدولة اإلى من الواجبات عل ):٢١ مسألة(

ة يإسالم ريانوا حتت دولة غك أو ،سالم اإلنيقها قواني لعدم تطب،قةية حقيإسالمست بية وليسالمباإلى حتت دولة تسم

ًامسا وواقعا مما    .اهلند وحنوهاكد ي متزاري غًضغطا أو ة،يوعيالدول الشكًدا يً ضغطا متزانيماملسلى ضغط عليً

ِوما لكم ال تقاتلون يف سبيل ا:  قوله سبحانه:تابكه من اليدل عليو َ َ ُِ ُ ْ ُ َ َوالمستضعفنيهللا َ َ ْ َ ْ ُ َْ)ذا وجب القتال إ ف،)١

  .ق أوىليدونه بطر وجب ما

ُأشداء على الكفار ر: وقوله سبحانه ِ ّ ُ ْ ََ ُ ّ ِ ْمحاء بـيـنـهمَ ُ َ َْ ُ َ)ى ب الرحم علجيافر كالى ما جتب الشدة علك  فإنه،)٢

  . ما علم استحبابهرييف غ ،نة املقابلةيبقر ،املؤمن

ٍوالمؤمنون والمؤمنات بـعضهم أولياء بـعض: وقوله سبحانه ْ َْ َُ
ِ
َْ ْ ُ ُ ُ

ِ ِْ ُْ َ ُ َْ َْ ُ)هذا هو  أن ىع فتدل علية يف مقام التشري واآل،)٣

  .ّشرع الله

عليه (هللا عبد ا أيب عن فرات بن أحنف، عن ،ينيلكالى نقاذ املسلم، فقد روإوجوب ى دل عل ما: السنةومن 

امة يوم القهللا يقامه اأ ،هريمن عند غ ه من عنده أويقدر عليه وهو يلإج تاحيًئا مما ي شًا مؤمن منع مؤمناميأ: ، قال)السالم

  .)٤(النار إىل ؤمر بهي مث ،ورسولههللا هذا اخلائن الذي خان ا: قالي، فعنقه إىل داهي مغلولة ،ناهي مزرقة ع،ًمسودا وجهه

                                                

 

 

 

 



١٤٤

 )الفقه(تاب كرنا بعضها يف كر، وقد ذكعن املن ي باملعروف والنهاألمرورة يف باب كات املذيها من الرواريغ ىلإ

  .فراجع

  

  ))من مقومات اإلنقاذ((

  : ما فروعتتبعه و،ينيأساسن يون بأمريك ني املسلمكانقاذ أولئمث إن 

  .مهم يف الداخليتنظ: األول

  .اد العون هلم يف اخلارججيإ: والثاين

  :ىلعشتمل ي ف، يف بالد شبه حرةكمهم يف الداخل، ولنفرض ذليما تنظأ

 فإن ة،يتاتوركدولة د أو ةيانت دولة انتخاباتك سواء ،تدخلوا يف خمتلف مرافق الدولة يًا حىتسيايمهم سي تنظ:ألف

 كل ذليتفص إىل ر، وسنأيتكذيًنفعا  أو ًها مطلقارينفع غي اسة الي وبدون الس،ائهايحإ ؤل أمة بدكل ياسيم السيالتنظ

  .ةييف مسألة آت

الفقر  :ثر ويف األ،سكس بالعك والع،ةيرامة االجتماعكة توجب اليرامة االقتصادكال فإن ًا،يمهم اقتصادي تنظ:ب

   . )١(ني يف الدارهسواد الوج

ة يوي السعادة، والثقافة الدنأساسة ينيالثقافة الد فإن ة،يوية والدنينيالثقافة الد يال شقك بًايمهم ثقافي تنظ:ج

ْومنـهم من : سبحانه يف قولههللا  ولذا قدمه ا،معاد له معاش له ال من ال :ثيا، ويف احلديان اهتبال الدنكمإتوجب  َ ْ ُ ْ ِ َ
ْيـقول ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآل ِ ِ

َ ً ّ َُ َ َ َْ ِ
َّ ِخرة حسنة وقنا عذاب النارُ ّ َ َ

ِ
َ ً َ َ َ ِ

َ
ُأولئك هلم نصيب مما كسبوا ِ َ َ ّ

ِ
ٌ َ َُْ َ ِ ُ)٢(.   

                                                

 

 



١٤٥

شبه توجب  أوما يات والنقابات والنواديئات واجلمعيتالت واهلكة االجتماع بالتيتقو فإن ًا،يمهم اجتماعيتنظ: د

   .)١(مع اجلماعةهللا د اي: ثيمة، ويف احلدتقدم األ

  ً.وناؤًل واحد من هذه االمور فروعا وشكل أن علوم، ومن املك ذلريغ ىلإ

مل حي أن ة، فالالزميإسالمباالسم فقط  أو اليت ةيسالم اإلري الدولة غكًان السالح مباحا محلها يف تلكمث إن 

  :ـ  بكاملسلمون السالح وذل

ِوأع :ةميركة اليف، ويف اآلي حتت ظالل السريل اخلك رياخل فإن ،ًايمهم سالحيتنظ: ه ْدوا هلم ما استطعتم من ََ َ
ِ

ْ ُْ ََْ ْ َُ ّ

ٍقـوة
ّ ُ)٢(.  

ل فئة ك فإن ها يف القوات املسلحة،ي فنيًن محل السالح جائزا يف قانون الدولة، فالالزم دخول املسلميك مل وإذا

ث فقدون مثليمة ل أليل الوكل ياة، والويل مرافق احلكس احرتامهم يف كعي مما ،رتمواحي أن هلم ضباط وقواد البد من

دام  لمة مسموعة ماكاحرتام وعة هلم عز ويانت الشكف كينا يف العراق يرأ  وقد،)اسة واالقتصاد والسالحيالس(السعادة 

 ينيام الثوركباحلى سمي ما يديأى ا منهم السالح عليطاني برتث خلعية حتمل السالح، وحيعيالعشائر الشانت ك

 خر اليت الذا يف بعض البلدان األكهم، وهحيندثرت عز�م، وذهب رتهم، واك ذهبت شو، قاسمميركد الوا بعبؤن ابتديالذ

  .الم حوهلاكل الي وتفص،رهاكهمنا ذي

  ن مل إًا، وا �ا علنًلها علنا، قاموكن كأمن إ رناهاكمور اليت ذمث هذه األ

                                                

 

 



١٤٦

ِيـتخذ  ال: هة، وقد قال سبحانيبالتقى سمي ًقوموا �ا سرا، وهذا ماي أن لزميًام �ا علنا، ينوا من القكتمي ِ َّ
َالمؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنني ومن يـفعل ذلك فـليس من ا َ َ

ِ ِ ِ ِ
َ ََْ َ

ِ ِ
ْ َ ْ َ ْ َ َْ ُ َُ ْ ْْ ْ ِْ

ُ
ِ
َْ َ ْيف شيهللا ُ ُتـتـقوا منـهم تقاة وحيذركم اّ إال أن ٍء َ ُ ًُ

ِّ َُ َ ُ َْ ُ ْ ِ ُ هللا ّ

ُنـفسه َ ْ َ)١( ،ثيوقد ورد يف احلد :ين آبائيود ينية ديالتق)٢(.  

دون اجتثاث يرين يعداء الذنفسه، يف قبال األى بقاء عله، واإلر مبادئيل عاقل يف متركعمل به  ييقالئفهو أمر ع

ما نزل يف عمار ك، نيوئاننه عن امليدى خفأث ي ح،سالم يف أول اإل)صلى اهللا عليه وآله( النيب وقد فعل �ا ،جذورهم

ِإال من أكره وقـلبه مطمئن باإلميان ِْ ّ
ِ
َ َْ ُْ ُ ْ َُ َ َِ ْ ُ ّ ِ)ها ريغ إىل هود،ي والكني املشرنيعة بيه وأوجد الوقإسالم) مينع(ى ما أخفك و،)٣

 يف كالم يف ذلكل اليوتفص ، وأصحابه)صلى اهللا عليه وآله(نا ي وباالخص قصة نب)هم السالميعل(اء ينبمن قصص األ

  .ةيباب التق

ى  بأن ختفً،أيضااب جيلسلب فقط بل اإل�ا ا رادي  فال،دور سليب وايبجي دور ا،ة هلا دورانيالتقن إ :واحلاصل

هللا ان رسول اكان، وكل زمان ومكون يف يفعله الفدائي مما ،)٤()احلرب خدعة( ، وهذا هو معىنكة أمريجل متش ألكقتيطر

  .ىثر القتليك ال نجح، وحىت يبعض حروبه حىت يفخي )صلى اهللا عليه وآله(

ة واختفاء، يلوا بالبنود السابقة يف سرمعي أن ات،يللحرابت كل بلد ك يف نياملسلمى  فالالزم عل،انكف كيو

  .ةيسالمعاتق الدولة اإلى قع علي ّلَكن غالب الكً وأفرادا ومجاعات، لًساعدهم املسلمون يف اخلارج دولةيو

   سبةله بالنكهذا 

                                                

 

 

 

 



١٤٧

  .الداخل يف نيم املسلمية عن تنظ الذي هو عباراألول األمرإىل 

 أكثرونقول الدولة باعتبارها  ـ ةيسالمالدولة اإلى  العون هلم يف اخلارج، فالالزم علادجيإوهو :  الثايناألمروأما 

ًا يعالمإًا ويالداخل، مالى ة، ملساعدة مسلميخارج البالد املعننظم مسلمي ي أن  ـل فرد قادركال فهو واجب إة، ويانكمإ

  .وسائر خدمات

أشبه  املال من املساعدات ومن أرباح التجارات وماق تستحصل ي والصناد،ة ملساعد�ميريق خيفتجعل هلم صناد

 أو ًان النشر تربعاك أو ةيسالم للدولة اإلًاكانت ملكسواء ، عالمما تنشر الدولة أحواهلم يف خمتلف وسائل اإلك ،كذل

  .أشبه ار وماجيإب

ة، ي الدولات، بسبب ا�تمعاتيابتة للحركالدولة الى عل ايفكة الضغط اليسالم توجد الدولة اإلكذلكو

ات ي حرإطالق يف كل ذلكنفع يمل  إذا ماأسباب الضغط، أ من ك ذلريات املدافعة عن حقوق البشر، وغيواجلمع

  ً.ة صالحايسالمتراه الدولة اإل تاتور، مبايكسقاط دولة الدإة وسائل يسالم الدولة اإلئ�ي أن  فالالزمنياملسلم

ح يق الصحيئات العاملة الطريرشدون اهلين ين والفقهاء الذياملستشاراخلرباء و إىل ن حباجةياألمررناه من كل ما ذكو

  .ن العامل املعاصرية وملوازيسالمعة اإلياملوافق للشر

  



١٤٨

  

  ))الثقافة الفكرية اإلسالمية((

الذي ساد  يوالشرق ر الغريبك من طرز الفنيخراج املسلمإة يسالمالدولة اإلى من الواجبات عل ):٢٢ مسألة(

 يرك، مث غذاه االستعمار الفًوالأ يركالبالد مع االستعمار العس إىل هذا الطرز جاء فإن  يف هذا القرن،سالمبالد اإل

  .ر اجلالدكفيما كر كفيأخذ  إذا ةيل للضحير، ووكسهم محاة هذا الطرز من الفصار املسلمون بأنف حىت

ن، يدي املستعمريون البالد ألعوبة بأكت ك بدون ذل فإنهنه البد منه،أّ إال ً، شاقاًان عمالكن إ ويريوهذا التغ

  :ةيهرور الغريب يف ثالث نقاط جكعن الف يسالمر اإلك انفصال الفئبتديو

أذهان ن يف اآل إىل سة باقينكرد فعل ال فإن س مبوجود،يلهللا ان إ :ر الغريبكنما طرز الفيموجود، بهللا ان إ )١

ًا قاطعاينفهللا اى الذي نف ير الشرقكخذ هذا يف طرز الفأ، مث ينيالغرب ً.  

 األمرم، وهذا كالبشر له احل أن يوالشرق ر الغريبكنما طرز الفين، بيوكله التهللا ا أن ماكم، كله احلهللا ان إ )٢

  .األول األمرانبثق من  الثاىن

  .ونكء يف الي هو أهم شنساناإلن إ )٣

َولقد كرمنا بين آدم: قال سبحانه َ َ ّْ َ ْ َََ)١(.   

  .يجل ألك وخلقتكجل ألشياءخلقت األ: يث القدسيويف احلد

هللا لما ازداد كن البشر  أل،يكامن فكن الكمال املمكال إىل وتعبدين فتصل ن تعرفين أل)يجلأل( معىن أن ىفخي وال

  .)٢(عبدونيل ّالإنس اإلووما خلقت اجلن عبادة، هللا معرفة ازداد 

  .وضع يف البوتق إذا رتاباملعدن املخلوط بالك، أكثر فأكثر ريامن معدنه النكظهر يف

   ،نساناإل صل، الاملادة هي األن إ ر الغريبكنما الفيهذا ب

                                                

 

 



١٤٩

  .جل املادة ألنسانباإل يضحينما الغرب ي، بنسانباملادة لإل يضحي سالماإلى ولذا نر

 غراق يفإمنا هو إاستقالل له، و والشرق ال،  الغربني وبسالم اإلنيوهذه البنود الثالثة هي جوهر الصراع ب

  .ر الغريبكسلوب الفأ

  

  ))االستفادة من اإلنجازات البشرية((

ن العلم ياديجنزت اجنازات مدهشة يف مأ وماماأل إىل ة طول هذه القرون تقدمتيالبشر أن ه من الواضحمث إن

القة �ذه  الرواسب العنية، وبينسان االجنازات اإلنيحال، فالالزم الفصل ب يط به بأين التفركمي والصناعة، وهذا ما ال

  .ءيدعو الرديد ويأخذ املسلمون اجلياالجنازات، ل

 عند الثاين مل مباأ قد نيانبال اجلكون يك، وينين والعلماء الزمينينيرب قدر من العلماء الدكأ إىل تاجحيوهذا الفصل 

الئم العصر، وهذا ية وعيالئم الشري، مبا نيلتا احلضارتكد شرعي لينتاج ولإو ،نهماين التفاهم بكميمن معرفة يف اجلملة، ل

  . من العلماءنيال القسمك ريتوف إىل حباجة

النقص اهلائل يف ى فخي ما الكف، كية اليم ومن ناحكة الي، من ناحاألولالنقص اهلائل يف اجلانب ى فخي وال

  .فكية اليمن ناح اجلانب الثاين

  :نيمرأجل هاجرون أليم  فإ�،نيبناء املسلمأالغرب من  إىل قاف العقول املهاجرةيإ يمن الضرور أن ماك

  .ةيسالم يف البالد اإلنيئيه املرية واالحرتام غي من احلركشاهدون هنايجل ما أل:لفأ

  .ةيسالمادة املادة يف الغرب من املادة يف البالد اإليجل ز أل:ب

  .قاف اهلجرةي إلًا،يً عالجا عملاألمر لتعمر بالد الشرق والغرب، فالالزم عالج سالموباهلجرة تفتقر بالد اإل

نتاجه إنقل ين أ يف قطر، البد واألمرفصل هذا  أن ن وعلماء الزمن، وبعدي علماء الد،ني اجلانبنيب بيمث التقر

   تتساقط كقطار، وبذلسائر األ إىل وجتاربه



١٥٠

طراز ى ر علكومات تفكح إىل ا�اكم ي لتخل،يوالشرق ر الغريبكطراز الفى عل يومات الغاصبة اليت متشكاحل

  .) الزمانري السلطان تغري تغوإذا(، سالمإلا

اد العامل ياد أنفسهم، ومث أسيونوا أسيكرة وكدوا اليعيسرتدون أنفاسهم، ليأخذ املسلمون يخ يومن بدء هذا التار

ِِيـهدي به ا ،سالمنور اإل إىل نية من ظلمات قرن العشرينقذوا البشريل ْ ِمن اتـبع رضوانه سبل السالمهللا َ
ّ َ ُ َ َُ ََُ ْ ِ ّ َمن  ْمِهيدْهَيـَ وِ

ِ

ِالظلمات ِالنور إىل ُّ ّ)١( .   

  

                                                

 



١٥١

  

  ))النظام االقتصادي اإلسالمي((

س مثل ينه لإ ونعود لنقول ،يسالمء من االقتصاد اإليش إىل حملنا يف بعض الفصول السابقةألقد  ):٢٣ مسألة(

  .يكمثل االقتصاد االشرتا  وال،يوعيمثل االقتصاد الش  وال،االقتصاد الرأمسايل

ار واالجتار باملضار كان بالربا واالحتكشاء من أنواع االستثمار، ولو  د رأس املال يف عمل مايطلق ي :األولن إف

  .ك ذلريغ إىل ون،يفاخلمر واألك

  حىتًانايحأة، بل وكون له دار مملوكت أن ق لهحي نه الأ ، حىتك يف اقتناء امللنسانات اإليبت حر يك:والثاين

 الدولة كد من أماليستفين أعمل حسب طاقته، وي أن لكلدولة، والناس عمال الدولة، فل اكل ملكدجاجة، بل ال

  .حسب حاجته

  :ةريثكوهلذا االقتصاد أضرار 

ًما ونوعاكنتاج قل اإليه مثره، فريل غكأينتج لي أن س له شوقي لنساناإل فإن ،نتاجل اإلي تقل:منها ً.  

 من نسانخراج اإلإ، وعدم الثقة، وئمةاآبة الدكنتاج الة اإلقل إىل ضافةسبب باإلي مما ،ة العملي جرب:ومنها

  .شيء وهو أفضل اخللقار يس له من االختيمة مربوطة لي� إىل تهيإنسان

 أي ة املطلقة منيكثرنما حترم األي ب،ل املال والقوةكدها ية يف يقلمع األجتث ية، حي انعدام العدالة االجتماع:ومنها

  .ةيكثرهدم طاقات األي بدوره قدر من املال والقدرة، مما

 شفعائه نل مليوو( القوة، ك الدولة هي اليت متلن طرفه اليت هيألاملظلوم لرد ظالمته، ى ت الفرصة عليو تف:ومنها

  . من املفاسدك ذلريغ إىل ،)خصمائه

نقل يث يوعي حيئات النظام الشي سنيوب، عربد املال بقدريث يئات النظام الرأمسايل حي سنيمع بجي: والثالث

  .الدولة إىل هيًقسما من ما للناس حق التصرف ف

  ل أنواع كبت، وك الل أنواعكنع من ميمستقل،  ي اقتصاد نظامسالمبل لإل



١٥٢

فصلنا خطوطه  ماى  واحد، علريفق حىتى بقي  والًاءياء أغنيغناألى بقيه يل أنواع عربدة املال، وفكاالستغالل، و

  .ةيسالمتبنا اإلكضة يف بعض يالعر

  

  ))استثمار الموارد الطبيعية والعامة((

نه أ مثل ،ة أم الية والصناعيعيار املوارد العامة الطبمثتللدولة املنع عن اس أن هل: ه، وهوفرض نفسيوهنا سؤال 

 ،كأشبه ذل  الغابات وماكواستمال يراضاء األيحإفراد واجلماعات من استخراج املعادن واألى متنع عل أن هل للدولة

مجاعة،  أو د فردي إىل أشبه ة وماريبكة مثل القطارات واملطارات واملعامل اللية املنع عن انتقال الصناعات الثقوهل للدول

  .هلم ون مثرها له أويكل

  :نيمر ألكقال بذليقد 

ان رينراد �ا ي ،)١(الء والناركة املاء والكيد اشرتايفي الذي )صلى اهللا عليه وآله(هللا ث الوارد عن رسول ايللحد: أوال

  .ةيعي طبريغ أو انتكة يعي طب،ة الثروات العامةية بقكيفهم منه اشرتاي مما ،شجار القادحة للنارحجار واألاأل

 ضرر وال ال:  وقد ورد،نيخرًضرارا باآلإمجاعة  أو مور لفردار هذه األمثات الستي احلرإطالقن يف أل: ًايوثان

  .)٢(ضرار

  املباحاتةازيشمل بنفسه حي  سنده الةر سالميتقدى  علاألولث يداحل إذ ، هذا القولةن الظاهر عدم صحكل

 املباحات ال ةازيح ن أدلةإ :قالي أن نكمي بل ،هينع ما ال ضرر فمي ال ال ضررل يدل، وسواءها شرع يالناس فاليت 

  .ك مثل ذل عنةازي احلأدلة النصراف كذل، وصصهاخي ال ضررل يدل أن  ال، الناسةعامى ه ضرر عليتشمل ما ف

 عن ،حممد بن مسلم ةيروا ي فف،اءيغنمنا هو لسبب منع األإفقر الفقراء  أن ورد من د هذا االنصراف مايؤيو

  مل الفقراء  �مإو :)عليه السالم(صادق ال

                                                

 

 



١٥٣

  .ثياحلد )١(هلمهللا مما فرض ا توا من منع من منعهم حقهم الون أك ول،عزوجلهللا ضة ايؤتوا من قبل فري

بذنوب ّ إال عروا جاعوا وال احتاجوا وال افتقروا وال ن الناس ماإو: )عليه السالم( معتب، عن الصادق ةيويف روا

  .ثياحلد )٢(يف مالههللا نع رمحته ممن منع حق امي أن تعاىلهللا اى ق علياء، وحقيغناأل

  .امشمل املقيها يعموم العله فّ إال أن اةكن وردت يف باب الزإ وهي و،اتيسائر الروا ىلإ

  

  ))النظام االقتصادي في اإلسالم((

  :حدأل كل فإن رناهكذ ماى ًوبناء عل

.شاءيما كوز املباحات املطلقة حيستثمر وين أ: ١

.أشبه اة وماكحقوقه الواجبة من مخس وز يؤدي أن هيوعل: ٢

.ار والغش وحنوهاكالربا واالحتك ، حلهريأخذ املال من غي أن حدق ألحي وال: ٣

.ر والفسادي من السرف والتبذ، حلهريضع املال يف غي أن حدس أليول: ٤

متنعه بالوسائل  أن ن الدولةكمأ فإن كد ذلار أ ولو،ضر سائر الناسيستثمر املباحات مبا ي أن حدس أليول: ٥

نت كمأإن  فضر الفقراء،يعها مبا يبي أن مث أراد ،ل حنطة البلدى ك اشرتإنسان ً تدخلت ملنعه، مثالّالإة فعلت، وياملنافس

ن كن مل تتمإًا، ويوجب رخص السعر حلنطة التاجر تلقائي كصة فعلت، وذليمة رخيعها بقيتستورد احلنطة وتب أن الدولة

 أن نكمينه كة، ليابجي اإلحكامفل األكتي نه الأهم ؤان بناكن إ وضرر الل يارها، ودلك منعت من احتكالدولة من ذل

.ار الغنب فراجعي به خلحنو ما استدلواى ستدل به للمقام علي

                                                

 

 



١٥٤

  

  ))ظافة االقتصاديةالن((

ر كفيًا ي قلما جند غن،انمي واإلرينظف النفوس حبب اخليشاعة العدل، وإاجلو ب ينقيث ي حسالماإل أن ىفخي مث ال

  .شبه أما أو يالصناع أو يالتجار أو يازيار احلكضرار الناس باالحتإيف 

 الناس، قال نيه بيتراحم ف  وال،نيبفرض القوانّ إال ضبطي الذي ال يلا�تمع الرأمسا كيسالمس ا�تمع اإليفل

ُحممد رسول ا: سبحانه ُ َ ٌ ّ ْوالذين معه أشداء على الكفار رمحاء بـيـنـهمهللا َُ ُ ََ َْ َُ ُ ََ ُ ِ ّ ُ ّْ ََ ّ ِ َ ُ َ)١(.   

  :)ريتسع نه الأ( و)ّد اللهيسعار باأل( أن ورد من ما ماأ

َوما رميت:  اليت تقولحاديث واألاآليات مثل :األولفاملراد ب ََْ َرميت إذ َ ََْ)٢(، ّمل تـقتـلوهم ولكن ا ْ
ِ

َ ُ ُُ ْ َ هللا َْ

ْقـتـلهم ُ َََ)٣(، َأنـتم تـزرعونه أم حنن الزارعونَء ُ ُِ ّ ُ َْ َْ ََُ َ َْ ْ ُْ)منه  أن باعتبار ،هللا إىل ل شيءك اليت تنسب اآلياتها من ريغ إىل ،)٤

  .لةسبحانه اآل

 نايفي  وال،)٥()أمواهلم وأنفسهمى الناس مسلطون عل(خالف  ألنه  يف نفسه،ريعدم جواز التسع :واملراد بالثاين

  . وحنوهضرر الل يلدل ئمر طار ألري جواز التسعكذل

  

                                                

 

 

 

 

 



١٥٥

  

  ))العمل في دوائر الحكومات الكافرة((

  : فروعاوفيه ):٢٢ مسألة(

  

  ))تطبيق قانون الكفار عليهم((

 لقاعدة ك وذل،ن مباح لهيافركالى نهم عليقه قوانيمسلم، وتطبافرة جائز للكومات الكالدخول يف دوائر احل: ١

بها ألزموهم مبا التزامو)١(.   

ل يجن أهل اإلني بتورا�م، وبة أهل التورانيمت بكالوسادة حل ت يليلو ثن: )الصالة والسالمعليه (علي قال 

   .)٢( أهل الزبور بزبورهمني وب،لهميجنإب

ل كأهل ى علجتوز :  قال،حكامسألته عن األ: ال ق،)عليه السالم(جعفر   أيبح حممد بن مسلم، عنيويف صح

  .)٣(ستحلونين مبا يذي د

  .)٤(احكل قوم نكل: ويف املوثق

 ممن يني بعض العلو)عليه السالم(ر عند الرضا كذ:  قال،صحابهأمسروق، عن بعض  أيب ثم بنية اهليوللعلة يف روا

قد ألنه  : قال،تهأف وهي امركي كجعلت فدا:  قلت،حرامى م علينه مقإما أ: )عليه السالم(نتقصه، فقال يان ك

  .)٥(هينه فحرمت علي دكطلقها وذل: )عليه السالم( قال ،ف طلقهاكي: ، قلتطلقها

 إذ ً، عدم احلرمة واقعاكذل نايفي نه، والين بديد يل ذكلزام إ ظاهر يف نهي دكوذل: )عليه السالم(ن قوله إف

  . بأهواء الناسريتتغ ة الي الواقعحكاماأل أن علم من اخلارج أن بعد يالتجراملراد 

ج ي عن تزو)عليه السالم(احلسن الرضا  أبا سألت:  قال،يالعلوهللا ا ة حممد بن عبديل رواييف تعل ومثله ما

  م الثالث كطالقن إ : فقال يلً،املطلقات ثالثا

                                                

 

 

 

 

 



١٥٦

   .)١(وجبو�ايًئا وهم يترون الثالث ش م الكنم، ألكل لحيم، وطالقهم كريل لغحي ال

  .ن لسنا بصددهاات اليت حنن اآلي من الرواك ذلريغ ىلإ

 ،م عن مواضعهلكنهم املنزل، بل حرفوا اليوا بدلمعيتاب مل كهل الأ أن  لوضوح،نزلن امليالدن يس املراد بالديول

ن توارث ا�وس يرة من الفقهاء القدماء واملتأخرر مجهكنهم املعمول به عندهم، ولذا ذيروا به، بل دكًونسوا حظا مما ذ

خذ أصح ين مل إر منهم ويخذ مثن اخلمر واخلنزأروا جواز كما ذكًان فاسدا عندنا، كن إح عندهم، ويبالسبب الصح

  .مثنهما من املسلم

تهم املعرتف قي طركون ذل كيفيكصل منزل، بل أنهم له يون دكلزم ي نه الأى تاوات والفيبل املفهوم من هذه الروا

  .خذ ماله أوال ج بزوجة الوثينيصح التزوي ، ولذا الً مثالينيانوا وثنكن إهم وي�ا لد

  

  ))الكفار وقانون اإلسالم((

راجعه   لوً مثال،همي علني املسلمأحكام ،فاركومات الكملوظف الداخل يف حق ايالظاهر جواز تطب أن ماك: ٢

َ مبا أْمُهَنـْيـَ بـْمُكْاحن َأَو: ، قال سبحانهسالمم اإلكهم حي علطبقي أن زوجة جاز له أو اثنان يف قصة مال َنـزلِ َْ 

ُالله ّ
)٢(.  

  .جوازهى هم، بل تدل علأحكامق يوجوب تطبى تدل عل  السابقة الدلةواأل

تاب كهل الأ رجالن من :قلت: ، قال)عليه السالم(هللا عبد ا أيب  ما عن هارون بن محزة، عنً:أيضاه يدل عليو

قبل ي أن هيعلى  الذي قضامهما جبور، فأىبكم من حكنهما حايبى نهما خصومة فقضيان بكان يهودي أو انينصران

   .)٣(نيم املسلمكح إىل ردي:  قال،نيم املسلمكح إىل ردي أن وسأل

  ّ إال  مطلقاسالمم اإلكم حبكجواز احلمث إن 

                                                

 

 

 



١٥٧

ست يزوجة رجل لى عل يالواقعهللا م اكق حطبي أن صحي نه الأضرورة، مثل  أو إمجاع أو ما علم خبروجه من نص

  .مثلةها من األريغ إىل انت أخته من الرضاعة،ك إذا ماك مثل هذا الزواج، سالم اإلميزوجته لتحر

  

  ))الكفار والقانون الثالث((

صالة العدم بعد عدم ً جائز قطعا، ألري غكهم فذليعلهللا م اكح مهم والكس حيم آخر لكق حيأما تطب :٣

  .سكبالع أو ، ا�وسأحكام يهوديالى طبق عل إذا ماكاجلواز،  ىل عليالدل

  

  ))الكفار وترك التحاكم فيهم((

  .كأشبه ذل ما أو امهمكح إىل جعونري ف،هم وشأ�مكرتي و،نهميم بكحي ال أن وزجيما ك :٤

 ،هيلإمون كتحايل يجن وأهل اإلةهل التوراأأتاه  إذا مكاحلان إ : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب  عن،ريبص أيب فعن

   .)١(همكن شاء ترإنهم ويم بكشاء حن إ هيلإ كان ذلك

  

  ))المسلم وقانون الكفار((

م ك ح،فاركيف دولة ال ق املسلميما تطبأ ،أنفسهمى ن عليَافركم الكق املسلم حيتطب إىل ل ما سبق بالنسبةك :٥

 ،هللام مبا أنزل اكصل، بعد وجوب احل جائز لألري غك فذل،فركش يف دولة اليعياملسلم املراجع له الذي ى افر علكال

ََمن مل حيكم مبا أنـزل او َْْ ِ
ْ ُ َْ َ ْ َفأولئك هم الكافرونهللا َ ُ ُ

ِ ْ ُ َ ِ َُ)٢(.   

ة يف الدماء، وهذه املسألة يتق ال ألنه حد الدم، إىل نيكأهم، ومل  مر ألكذلى م علكاضطر املسلم احلاّإال إذا 

  .احلدودتاب القضاء وكورة يف حملها من كمذ

  .افركم الكح م احلق والكح م ثالث الكم حبكحي أن وز لهجي ما الك

ة يفاكه اليوجد من فيان كو يفائكل الوجوب اليسبى م علكان احلكّ إال إذا مكحي ال أن وز لهجي نه الأوالظاهر 

  .هريغ

                                                

 

 



١٥٨

  

  )) والوالية عنهمحكومة المخالفين((

ة يف مثل يولو أنفسهم لألأحكامهم يطبق علي أن وزجي و، جائز للموايلنيومات املخالفكوالدخول يف ح :٦

ة أهل التورانيمت بكحل)ات السابقةيولعموم العلة يف بعض الروا، )١.  

:  قلت،الناس  تقعد يف اجلامع فتفيتكنأ بلغين: ، قال)عليه السالم(هللا عبد ا أيب وعن معاذ بن مسلم، عن

ذا عرفته إء فيعن الش سألينيء الرجل فيجيأقعد يف املسجد ف ينإخرج، أ أن  قبلك عن ذلكأسأل أن  وأردت،نعم

 أعرفه وال ء الرجل اليجي و،مكم فأخربه مبا جاء عنكم وحبكء الرجل أعرفه مبودتيجيفعلون، ويم أخربته مبا كباخلالف ل

:  يل)السالمعليه (، فقال ك ذلنيما بيم فكدخل قولأ ف،ذاكذا وجاء عن فالن كمن هو فأقول جاء عن فالن  يأدر

 ذاكأصنع  ينإذا، فكاصنع)٢(.   

  .ل مذهب حسب مذهبه كفيتيان كث ية حكيف م) رمحه اهللا(د حبر العلوم يده عمل السيؤيو

 كذل يفخيان كن ك ل)هم السالميعل( ئمةاألى بفتو فيتيان كنه أفاملنقول عنه ) رمحه اهللا(هللا نور اى د قاضيأما الس

ى ري مبذهب أهل احلق ملن الى  من جواز الفتوًرناه قبالكعمل مبا ذيان ك فهو ،ةربعاملذاهب األى حدإى يف ضمن فتو

  .ًان مذهبه خمالفا، فتأملكمنا إ وكذل

 وداود نيقطيبن  ي لعل)عليه السالم( اإلمامد يي تأ:هيدل عليالف يف دولة املخالف، بل ؤد جواز أعمال امليؤيما ك

ان كالعباس  مه الوزراء يف دولة بينكحيان كم الذي كاحل أن  مع وضوح،نيلفم املخاكمها يف بقائهم يف حريغو الزرىب

  م كح

                                                

 

 



١٥٩

  .)هم السالميعل(ت يم أهل البكح  النياملخالف

 ّالإ ،صلم لألكحي ن الأ و،م باحلقكحين أ و،)١(مهمكم حبكحي أن نييف دولة املخالف جوز للموايلي ف،انكف كيو

  .هرين غيكمه ومل كحى توقف احلق علإذا 

َمبا أ ْمُهَنـْيـَ بـْمُكْن احأَوم مثل ك وجوب احل أن أدلةالظاهرحيث إن  َنـزلِ ُ اللهَْ ّ
  .شملهيوحنوه  )٢(

 إىل ومن انصرافه، )٣(ألزموهم إطالقمن :  احتماالن،من مذهب آخرى م ملذهب بالفتوكحي أن وزجيوهل 

  .مذهب آخر مذهبه ال

  .هلهاألّ إال ةيحتق الوال نه الأ مع نيخالفومة املكف تقولون جبواز الدخول يف حكي: قالي ال

 ئمةاأل فإن هم،ريوغ ، وداود الزريبنيقطي دخول سلمان، وأيب ذر، وعمار، وعلي بن كذلى دل علي: قالينه أل

ففون من الظلم، وقد فعله من خيم  فإ�هم واملهم، األنيب األمرنه من باب دوران ، وألكذلى قرروهم عل) هم السالميعل(

  .)عليه السالم(ق يسف الصدويقبل 

  

  ))ال فرق بين حكومات المخالفين((

م كاملخالف احلا أو العباس وحنوهم، ما يف بينك، سالمم حسب مذهبه باسم اإلك املخالف احلانيفرق ب وال) ٧(

ث يم حكاحل فإن للمناط، ، الشرق والغربنيمون حسب قوانكحين يوم الذي النية، مثل املخالفيني الدرين غيحسب املواز

ًا عند ي والنسانون اإليكبأن  )هم السالميعل(جاز�م إف ،هريسم غاب أو هللاان باسم اك أن نيفرق ب سبحانه الهللا ن يكمل 

ن باسم يهدم الدي ال ألنه ان هذا أوىلكهم، بل رمبا رية عند غيالوال )هم السالميعل(جاز�م إستفاد منه يالعباس  بين

  املنافق كن، ين باسم الديهدمون الديانوا كن يالذالعباس  خبالف مثل بين ،نيالد

                                                

 

 

 



١٦٠

  .افركًرا من الالذي هو أشد ضر

َ الكفار والمنافقنيِجاهد: قال سبحانه
ِ

ُ َْ َْ ّ ُ)١(.  

ِإن المنافقني يف الدرك األسفل من النار: ىة أخريوقال يف آ ِّ َ
ِ ِ َ ّْ َ ْ ِ

ْ َ
ِ

ُ ْ ّ ِ)٢(.  

 مع نيهدمون من الداخل، وسر قبوهلم يف صف املسلميافر فكلتخذ اُيما ك ًتخذون أعداءُي �م الأة يشدووجه األ

ة يفر واخلداع، ومن ناحك الني�م مجعوا بًة أخبث نفسا، أليًفار أشد ضررا، فهم من ناحك�م يف صفوف الأهذه احلالة 

  .فار ولو صورةك جلبهة الًالي منهم تقلسالمالبد لإل

  

  ))أدلة جواز الدخول في حكوماتهم((

  : اتيما بعده مجلة من الروا ويف ما قبلهياجلواز يف املقام وفى علدل يه مث إن

ب آل حيوان هؤالء وهو ي عن رجل يف د)عليه السالم(هللا عبد ا أبو سئل:  قال، عن احلليب،ينيلكرواه ال مثل ما

 وسألته عن رجل :الق. تهينى علهللا بعثه اي:  قال،تهميقتل حتت رايرج مع هؤالء يف بعثهم، فخيو) عليهم السالم(حممد 

نه إ ريجهو مبنزلة األ: )عليه السالم( قال ،به فمات يف بعثهمهللا ه ايغني فًئايب معهم شيصي أن  خدمهم رجاءكنيمس

   .)٣(ا�مينى العباد علهللا ا يعطيمنا إ

هم وفتح يف فعدل نيًأمرا من أمور املسلم من توىل: قال ،)عليه السالم(هللا عبد ا أيب د الشحام، عنيحة زيوصح

   .)٤(دخله اجلنةيامة ويوم القيؤمن روعته ي أن هللاى ًان حقا علكبابه ورفع سرته ونظر يف أمور الناس 

  ن أسقط اد أليز اي: )عليه السالم(بن جعفر ى سلمة، عن موس أيب اد بنية زيوروا

                                                

 

 

 

 



١٦١

 يأدر ال: ، قلتملاذاّإال  بساط رجل منهم، أطأ أو ًعمال أتوىل أن من  إيلمن شاهق فاتقطع قطعة قطعة أحب

   .)١(نهيقضاء د أو  أسرهكف أو نربة مؤمكج يلتفرّإال  :، قالك فداجعلت

   .)٢(ائهيدفع �م عن أوليمع السلطان من  تعاىلهللا ن إ :نيقطي علي بن ةيوروا

  .)٣(من النارهللا ا  عتقاءكأولئ :ويف خرب آخر: قال الصدوق

   .)٤(خوانفارة عمل السلطان قضاء حوائج اإلك: )عليه السالم(وقال الصادق : قال

   .)٥(ون واحدة بواحدةيك كخوانإ إىل ًئا من أعماهلم فأحسنيت شين ولإو: سلمة أيب اد بنية زيل روايويف ذ

وان هؤالء ي وهو يف د)صلى اهللا عليه وآله(ب آل حممد حي عن رجل )عليه السالم(هللا عبد ا أبو سئل: وعن املقنع

 .)٦(تهينى علهللا شره احي:  قال،تهميت راقتل حتُي

خرة لصحبة ً، وهو أقلهم حظا يف اآلنيبه عن املؤمنهللا دفع ايومعه مؤمن ّ إال من جبار ما: ريبص أيب ةيويف روا

   .)٧(اجلبار

ة من يف أبواب الظلم تعاىلهللا ن إ :، قال)عليه السالم(احلسن الرضا  أيب ع، عنيل بن بزيمساعإوعن حممد بن 

  ن له يف البالد ّكبه الربهان، ومهللا انور 

                                                

 

 

 

 

 

 

 



١٦٢

احلاجة  يهم مرجع ذويلإ من الضرر، وني املؤمنأهم ملجيلإ، نيمور املسلمأ�م هللا صلح ايائه، ويدفع �م عن أوليل

يف هللا ور ا نكيف أرضه، أولئهللا  ا أمناءك، أولئً املؤمنون حقاك أولئ يف دار الظلمة،نيروعة املؤمنهللا ؤمن ايعتنا، يمن ش

امة، يوم القي نور ك، أولئاألرضهل ة أليب الدركواكزهر نور اليما كهل السماوات زهر نورهم أليامة يوم القي ،تهيرع

: قلت. لهكلو شاء لنال هذا  أن مكأحدى ًئا هلم، ما عليللجنة وخلقت اجلنة هلم، فهنهللا امة، خلقوا وايء منه القيتض

   .)١(حممد اين منهم كعتنا في من شنياملؤمنى دخال السرور علإّسرنا بيعهم فون ميك:  قال،كمباذا جعلت فدا

   .)٢(ائهيولأدفع عن ياء يولأمع السلطان هللا ن إ :نه قالإ )عليه السالم(عن الرضا  يرو: قال ،وعن املقنع

ه من عمل يلق مما أنا عيض يقليبن إ :)عليه السالم(ى احلسن موس إىل أيب تبكنه إ، نيقطي علي بن وعن

  باخلروج من عملهمكال آذن ل:  هربت منه، فرجع اجلوابكفداهللا ا أذنت جعلين فإن ًرا هلارون،يان وزك و،السلطان

  .)٣(ما قالك أو ّواتق الله

علمه ي ،تاب واجلواب خبطهك، وقرأت ال)عليه السالم(احلسن  إىل أيب اءعمر احلذ أبو تبك:  قال،يدين العبوع

ًاء وأمواتايث بعض ولد العباس أحير ومواًه وقوفايلإ رينه صأبعض قضاة هؤالء، وإىل  تلفخيان كنه أ ه يعلى ، وأجرً

  دخل هلم يف ي ال أن هللا عاهد اُنه بعدإ مثهم، يلإمانة األ يؤديان كنه أ و،قرزااأل

                                                

 

 

 



١٦٣

 ،ن احلالشف مكني أن بحيال  شف منه ماكني أن ده، وأخافيان يف ك  ماأكثرنة، وقد تلف وه مؤيعمل وعل

علم وحنن ما أنت هللا ي ا،ن دخلت معهمإ ويكعل ال: هيلإ )عليه السالم(تب ك ف، فما تأمر بهك يف ذلك منتظر أمرفإنه

   .)١(هيعل

 ة له حىتينه ال والأجل  أل،ة اليت بذا�ا حمرمة عن اجلائريالوال أن ستفاد منهايات، واليت يها من الرواريغ ىلإ

ائه يذن يف تصرف أولأمنا إّأذن به الله، بل ي تصرف مل  فإنهمور،ء من األيالتصرف يف ش لوايلق لحيه، فال ريها لغيعطي

  .خواناإل إىل حسانجل املعاش بشرط اإل أل)هم السالميعل(زت من قبلهم يجأ ،فقط

ف توق إذا ون واجبةكخوان، وقد تاإل إىل حساناإلّ إال تهميقصد من دخوله يف واليمل  إذا ون مستحبةكوقد ت

ر كعن املن ي باملعروف والنهاألمرها من يهم عل األاألمرتوقف ًأيضا إذا ون واجبة ك�ا تأما كها، ي علنيالذب عن املؤمن

ًمسلما خمالفا أو ًافراكان اجلائر كل جائر سواء كة عن يل والكشمل ي دلة األ أن إطالقفكيت ي وقد رأ،ركودفع املن  أو ً

  ً.مؤالفا

  

  ))الجائرالوالية عن المؤالف ((

ى ل هذه املسائل، فعليالرسالة مل توضع لتفصحيث إن ة عن قبل املؤالف اجلائر، ويم الوالكعلم حيومنه : ٨

  .تب املفصلةكه من الريوغ) رمحه اهللا(ى خ املرتضي للش)اسبكامل(تاب ك إىل رجعي أن الطالب

علم يان مل كن إة، وين مع الفاطم مع املغول، ودخل القاضي نعما)رمحه اهللا(ى ن الطوسي الدريولذا دخل نص

ل كس ي ول،همخيظهر من تواريما كخ، وقد نشروا العدل يظهر من التواريما ك، ًايعشر انوا اثىنكبعضهم  فإن فسقهم،

  : قسامأثالثة ى �م علألوضوح  ،ىأخذ بالشورين مل إًجائرا، و يسالمخ اإليم يف التاركم حكحا

                                                

 



١٦٤

ان ك و،كر وفعل ذلكعن املن يمر باملعروف والنهون أخذه لأليك أن نكميف، وهو يم بالسكمن أخذ احل: األول

  .)هم السالميعل( ئمةماء النواب لأللاستأذن من الع إذا م باحلقكنه حاأ يف إشكال ، والًيف نفسه عادال

  .ً جامعا للشرائطًون عاداليك أن نكميً أيضا وهذا ،م وراثةكمن أخذ احل: الثاين

 ريل يف غكق اجلائر، فتوهم جور اليًن جامعا للشرائط، فهذا من مصاديك ومل نيقيالطرخذه بأحد أمن : الثالث

 يكركمثال الأ دخول العلماء اجلهابذة كذلى دل عليما ك ،نياألول نيقيالطر أحد ىة عليحمله، ومجلة من الصفو

 بعض كذلك�م، وريهم عن حسن سخيشف تارك إىل ضافةمهم، باإلكهم يف حريوالداماد وغ يوالبهائ يوا�لس

  .ك ذلريغ إىل ةيالقاجار

، ريثكعة بي الشريم غكقل عن حي مبا الى سالمخ اإليطول التارى  عل)هم السالميعل(ئمتهم أعة ويم الشكفقد ح

مها، ريم سلمان وعمار وغكما دخل يف احلكما، ك ح)عليه السالم( احلسن اإلمام و)عليه السالم( ني املؤمنريمأمام فاإل

م بنو طباطبا يف العراق، كة، وحيالتقى  علًحمموال أو ًاليدخّ إال سيش ليحوله من التشوى نر  وما،ختارم املكمث ح

ة، يبنده، والصفوران الدعاة، وخدايم يف اكما حك، )عليه السالم(احلسن  من الشرفاء من بينيم يف احلجاز والكوح

 ،)رمحه اهللا(ى ابن فهد احلل يدى يع عليد الذي تشم اسبهبكما حكه، يبو م يف العراق بنوكهم، وحرية، وغيوالصفار

فغان أل من اهلند وكعة يف يم الشك حكذلكدارسة، وون، ويف املغرب األيا بنو محدان، ويف مصر الفاطميويف سور

خ يتابة تواركعل من مهه جيض من يقهللا ي ولعل ا،خيتب التواركله يفل بتفصك، واملتريثك مما هو ك ذلريغ إىل ا،يسيندونإو

  م، كم حاكل حاكة يشرعى ، ومدًهؤالء مفصال



١٦٥

  ً.ن جملدايقل من عشري ال ستوعب ماي بنظري كن ذلإف

ما إام، وكه احليوا يف توجكم، بأن شاري مستقريغ أو ًمايم مستقكما دخلوا احلإغلب، األى بار علكنا الؤوعلما

د ي والس)رمحه اهللا( حارب والدي ريخالعصر األ يفًحربا بالسالح، ف أو هم باللساني علً�جما أو ام مقاطعةكحاربوا احل

الم واملقاطعة ك بالًحربا ،رك يف العراق، مث قاسم وعارف وبكينيومات امللكح) قدس سرهم(هم ريم وابن العم وغكياحل

  .شبه أوالقلم وما

 ،األول يهلوب والكينياملل وميتكح) رمحه اهللا(هم ريوغ ياحلسن والربوجرد أبو ديوالس يوقبلهم حارب السادة القم

 يف ينيمها العثمانريوغ د احلبويبيما حارب صاحب العروة والسك ،رانياالستبداد يف ا خوند اخلراساينوحارب قبلهما اآل

  .العراق

ز يف يلكن اإلريبكزا الريز يف العراق، وقبلهم حارب امليلكناإلى ازريالش يخ حممد تقي حارب قائد الثورة الشكذلكو

قطار ن حارب فرنسا يف األيد شرف الديالس أن ماكد حممد ا�اهد، ية، وقبله حارب السري الشهكنباران يف قصة التيإ

خ ي، والش)انيعاأل( يف نيمد األيًئا منها السير شكوقد ذ، جملدات إىل تاجحيله يها مما تفصريها وغريغ إىل ة،يالسور

  ).لةيشهداء الفض(يف  ينيماأل

نصرهم مبحمد ي أن هللال اأران، وحزب البعث يف العراق، ونسيإيف  يهلوبسرة الأن يف حالة حرب مع نا اآلؤوعلما

  .نيوآله الطاهر

  :مرانأرناه يف هذه املسألة كان فقد ظهر مما ذكف كيو

  .ومات الظلمةكم الدخول يف حكح: األول

  .افر واملسلم املخالف واملؤالفكالى  علنيطبق القوانيف كيالداخل ن إ :الثاين

  

  ))ف الحكومات الجائرةحرمة تصر((

    خمالفة أو ةي موال،مسلمة أو انتكافرة ك ،ومات اجلائرةكتصرفات احلمث إن 



١٦٦

  .تعاىلهللا أذن �ا ايتصرفات مل  أل�ا  الشرق والغرب حمرمة،نيبقوان أو سالم عاملة باإل،ًدةيعق

شبه  أما أو له باعوا أو ،عطوا مثنهأ وًئاياشرتوا منه ش أو ،ً ماالًاإنسانعطوا أذا إحت لنا، فيبأن هذه التصرفات كل

  .ها مما تقدم بعضهاريات جوائز السلطان وغي لرواك من سائر املعامالت جاز له التصرف، وذلكذل

س له يأعمال السلطان ل يلييف رجل ى تر  ما:)عليه السالم(هللا عبد ا يبقلت أل: والد، قال أيب حةييف صحو

من  يسوة وقد ضاق صدركهم والاربالد يل، ورمبا أمر يلإسن حيو ينفيضيه فيعلمر به وأنزل أسب من أعماهلم وأنا كم

   .)١(ه الوزري املهنا وعلك فل،ل وخذ منهاك:  يل)عليه السالم( فقال ،كذل

 قال ،حج �اأ: ، وقلتنعم: )عليه السالم( قال ،هم آخذهااربالد زينيجي بالعامل فّمرأ :املعزا أيب حةيوصح

   .)٢(وحج �ا :)عليه السالم(

نعم وحج :  قال،حج �اأو: ، قلتنعم:  قال،قبلهاأبالصلة  صليني بالعامل فّمرأ :ة حممد بن هشاميوروا

   .)٣(�ا

   .)٤(س �ا بأسيجوائز السلطان ل: )عليه السالم(جعفر  أيب ة حممد بن مسلم وزرارة، عنيوروا

أخذ اجلوائز ابن املسعود يان كاجلوائز من السلطان، و) المعليهم الس(خذهم أى ات عليوقد دلت مجلة من الروا

حة مشهورة نصحه �ا، ملا ييف نص يري اجلائزة للشق)عليه السالم( الصادق اإلمامخذ أما كهم، ري ذر وغووعمار وأب

   )عليه السالم(عطاه أ

                                                

 

 

 

 



١٦٧

  .ك ذلريغ إىل فة،يه من اخللءعطا

مواهلم جائز، والتعامل معهم أخذ أوصالح جائز، جل اإلالدخول يف مناصب الدولة أل أن نيله تبك كومن ذل

 ريغ أو اةكان بعنوان الزكخذه املال من الناس سواء أه باطل، وي فتصد،نفس السلطانى  حرام علكل ذلكّ إال أن جائز،

مات وكست احليل إذ ،حةيا صح فإ�ةيعامالت الشخصامل ة، اليانت معامالت سلطانكإذا   ومعاملته باطلة، حرامكذل

  .نايلإبالنسبة  يقياحلق جاز الويلأمنا إمأذونة، و ة والكاجلائرة مال

الذي أو   املوايلريغى تهم ومعاونتهم حممولة عليات الواردة يف املنع عن الدخول يف واليالروا أن ظهريومما تقدم 

  .ةيصالح وحسن النبقصد اإلال دخل ي

عانة إ يف مبحث )محه اهللار(ى خ املرتضياسب للشكب املتاكه بيرناه فعلكذ ل مايتفصى راد االطالع علأومن 

  .ةيالظامل والوال

 إذا ست ملزمةيل ـ ةياملعامالت الشخص ال ـ رو�ا بعنوان السلطةجينهم ومعامال�م اليت يقوان أن له ظهرك كومن ذل

عدم التعاون معهم يف خذها، فالالزم أوس وكجعلهم املك، ًنفسها حراماأانت يف ك إذا ماأ، ًانت يف نفسها حالالك

  .يف مقام االضطرارّ إال ذهايتنف

م عاملون هلم، حيث إ�من  ، الكضرهم التخلف عنها وجب ذليث ي، حبنيانت وظائفهم تنفع املسلمك إذا نعم

نه أشراف من جهة  اإلكق له ترحي امتحان الطالب الى  املشرف علً مثال،نيضرار باملسلمث لزوم عدم اإليمنا من حإو

 من ك ذلريغ إىل المها حمرمان،ك، ونية وضرر املسلميسالم البالد اإلري تأخكسبب ذليخروج الطالب جهلة، وسبب ي

  .مثلةاأل

   إىل انت وظائفهم بالنسبةكً إذا



١٦٨

  : قسامأثالثة ى الوفاء وعدمه عل

  . يف نفسهًونه حمرماكرم الوفاء، لحيقسم 

  .ه واجب يف نفسهحيث إن من ،ب الوفاءجيوقسم 

  .ني السابقنيالقسم أحد نيكمل  إذا ،وز الوفاءجيوقسم 

  



١٦٩

  

  ))إسقاط الطواغيت((

ب  جي،هللاعباد اى  اجلائرة علنيّنزل الله، وتطبق القوانأ ما ريم بغكومات اجلائرة اليت حتكاحل ):٢٥ مسألة(

  .نةكل الوسائل املمكسقاطها بإ

ِوما لكم ال تقاتلون يف سبيل ا: قال سبحانه َ َ ُِ ُ ْ ُ َ ْوالهللا َ َمستضعفنيَ َ ْ َ ْ ُ)سبحانه وعد النصرهللا  وا،)١.  

ُونريد: تعاىلقال  ُ ِمنن على الذين استضعفوا يف  أن َ ُِ ْ ُ ْ َ ّ ََ ّ ْ وجنعلهم األرضَُ ُ ََ َْ َ وجنعلهم الوارثنيًةَّمِئَأَ ِ ْ ُ ُ ََ َْ ِومنكن هلم يف  ،َ َُْ َُ
ِّ َ  ِضْرَاألَ

ْونري فرعون وهامان وجنودمها منـهم ما كا ُْ ْ ِ ُ َ ُُ َ َ ََ َ ْ َ
ِ

َ َنوا حيذرونُِ ُ َ َْ ُ)ر اخلائنيم الظامل، وهامان مثال الوزك ففرعون مثال احلا،)٢، 

  .رزقهم ّالإهمهم ي ن اليوجنوده مثال املرتزقة الذ

  

  ))عدم إعانة الظلمة((

  .تقدم يف املسألة السابقة  ماري يف غ،أما عدم التعاون معهم، فلحرمة معاونة الظامل: ١

ُوالتـركنوا: قال سبحانه ََْ ُالذين ظلموا فـتمسكم النارإىل  َ ّ ُ ُ ّّ َ ََُ ََ َ)٣(.  

هللا اه سخط ايًا وأحبه طمعا يف دنيمن عظم صاحب الدن: ما رواه الصدوقي ف)صلى اهللا عليه وآله( النيب وعن

   .)٤(سفل من الناران يف درجته مع قارون يف التابوت األكه، ويعل

صلى (ان يف درجة حممد ك: (نه املراد يف مثلأما ك الدرجة، ن له نفس أنه مثله يف أصل الظلم، الأاملراد : أقول

  ار يف درجة يخاأل فإن ،)اهللا عليه وآله

                                                

 

 

 

 



١٧٠

  .ريبكنهما فرق يون بيك ًا ماريثكفالن مثل فالن يف السجن، و: قاليما كشرار يف درجة، واأل

ان كه ي فًضع له طمعاتضع أو ختفف أو ً جائراًمن مدح سلطانا: )صلى اهللا عليه وآله(ث آخر، عنه يويف حد

   .)١(نه يف الناريقر

  .ضريًمدح اضطرارا مل  إذا نعم

نه ظامل فقد خرج عن أعلم ينه وهو يعيظامل ل إىل ىمن مش: )عليه السالم(قال : خ الورام، قاليوعن الش

  .سالماإل

ن أشباه الظلمة، ي أ،لظلمةن أعوان اين الظلمة، أي أ:مناد يناديامة يوم القيان كإذا  :)عليه السالم(وقال : قال

   .)٢(�م يف جهنمى رميد مث يجتمعون يف تابوت من حدي ف،الق هلم دواة أو ً هلم قلماأمن بر حىت

 الناس ريجل تنفء أليظهر دورهم السيلهم ليجل متثأل ة وحنوها، الخافبأشباه الظلمة من تشبه �م لإلواملراد 

  .عنهم

ة طوهلا سبعون ألف يحهللا سلطان جائر جعلها ا يدي نيًن علق سوطا بم: )صلى اهللا عليه وآله( النيب وعن

   .)٣(ًها خملدايًه يف نار جهنم خالدا فيعلهللا سلطها اي، فذراع

 ألف ذراع، نيون بطول سبعيكد، والسوط ُجبل أحكون ك فالصدقة ت،خرةة تنمو يف اآليويعمال الدناأل: أقول

 ،بقدر العمل ّالإون العقاب يك ألوف التمرات، وال ي ونواة مترة تعط،نظالتألوف احل يا فحبة حنظلة تعطيما يف الدنك

 ِّإمنا  

                                                

 

 

 



١٧١

َجتزون ما كنتم تـعملون َُ َ ْ َ ْ ُْ ُ ْ َُْ)١(،  َِِّّومن جاء بالسيئة
ِ
َ ْ َ َمثـلهاَ ْ ِ)ن إ من االستحقاق، وأكثر كون العقاب هنايك فال ،)٢

ل ى كعلا، وي الدنأحكامخرة تتفاوت عن  اآل فإن أحكام،ثرأكنه أات ي والروااآلياتظهر من ظواهر بعض يان رمبا ك

  .ة عن حمل البحثة خارجيالمكحال فاملسألة 

   .)٣(بناء مسجدى تعنهم عل ال: عقوبيونس بن ية يويف روا

 )مقلوب عباس(وان ولد سابع يدمن سود امسه يف :  قال،)عليه السالم(هللا عبد ا أيب اهلي، عنكة اليويف روا

   .)٤(ًرايامة خنزيوم الق يهللا احشره

ّتباعد من اللهّ إال ما اقرتب عبد من سلطان جائر: )عليه السالم(وقال 
)٥(.   

ها يم من أبواب السلطان وحواشكأقرب فإن ها،يم وأبواب السلطان وحواشكايإ: )صلى اهللا عليه وآله( النيب وعن

   .)٦(تعاىلهللا م عند اكأبعد

: ه رجل من أصحابنا، فقاليدخل علإذ ) عليه السالم(هللا عبد ا أيب نت عندك: العفور، قي أيب ة ابنيويف روا

صلحها، فما تقول ياملسناة  أو هيريكالنهر  أو هيبنيالبناء  إىل ىدعيق والشدة في رمبا أصاب الرجل من الضكجعلت فدا

تها ال ي البنيب ما ن يلأًاء وكم وت هلكيو أو عقدت هلم عقدة أن ما أحب: )عليه السالم(هللا عبد ا أبو  فقال،كيف ذل

  امة يف سرادق من يوم القيأعوان الظلمة ن إ ،والمدة بقلم

                                                

 

 

 

 

 

 



١٧٢

   .)١(من احلسابهللا فرغ ا ينار حىت

ع، يوب وأبا الربيأ أبا  تعاملكنأ ا عذافر بلغيني: )عليه السالم(هللا عبد ا أبو قال يل: ة حممد بن عذافر، قاليوروا

 ابهصأما ى ملا رأ: )عليه السالم(هللا عبد ا أبو فقال له ، أيبفوجم:  قال،عوان الظلمةأ  يفكب ینود إذا كفما حال

   .)٢(مات  حىتًروباك مًفما زال مغموما أيب فقدم: ، قال حممدعزوجل بههللا ا  مبا خوفينكمنا خوفتإ ،عذافرأي 

ل كا صفوان ي: ، فقال يل)سالمعليه ال( األولاحلسن  أيب ىدخلت عل: ة صفوان بن مهران اجلمال، قاليوروا

ًئا واحدايل ما خال شي حسن مجكء منيش ًءيش أي كجعلت فدا: ، فقلت عليه السالم( قال( :من ك مجالكؤراكإ 

 عينيق يته هلذا الطريركن أكللهو، ول د واليلص  والًبطرا  والًشراأته يركأ ماهللا وا: ، قلتديهارون الرش عىنيهذا الرجل 

نعم جعلت :  قلت،همي علكؤراكقع يا صفوان أي:  أبعث معه غلماين، فقال يلنك ول،يأتواله بنفس ة، والكق ميطر

ان كان منهم كهم فهو منهم، ومن ءمن أحب بقا: نعم، قال:  قلت،كءراكرج  خيهم حىتءأحتب بقا: ، قالكفدا

 ا صفوان بلغيني:  فقال يل،ارون فدعاينه إىل كخرها فبلغ ذلآعن  فذهبت فبعت مجايل: ، قال صفوانالنار إىل وروده

هات يهات هيه:  فقال،عمالقومون باألي ن الغلمان الإ وريبكخ يأنا ش:  قلت،ومل:  نعم، قال: قلت،ك بعت مجالكنأ

بن جعفر، ى وملوس يل ما: ، قلت)عليه السالم(بن جعفر ى  �ذا موسيكمنا أشار علإ �ذا، يكلإن أشار علم مأل ينإ

   .)٣(ك لقتلتك لوال حسن صحبت، وأبقهكعندع هذا : قال

                                                

 

 

 



١٧٣

سه كيده يف يدخل ي أن  إىلهءحب بقايالسلطان ف أيتيالرجل  أن الظامل من إىل ونك الرريوما ورد يف تفس

   .)١(هيعطيف

  

  ))إسقاط الظلمةوجوب ((

  : اتيلروا متواتر اكب رفعه، وقد ورد بذلجير كرات، واملنك�م من أعظم املن فأل،سقاطهمإما وجوب أو: ٢

 ام، وألفظوكروا بقلوبكنأف: ث قالي يف حد)عليه السالم(ه، عن الباقر ري عن جابر وغ،ينيلكة اليروا يفف

ل يمنا السبإهم، يل عليسب احلق رجعوا فال ىلإ واتعظوا فإن لومة الئم،هللا ا يف اختافو  وال،وا �ا جباههمكم، وصكبألسنت

م وأبغضوهم ك فجاهدوهم بأبدانكم، هنالي هلم عذاب ألكولئأ ، احلقري بغرضاألبغون يف يظلمون الناس وين يالذى عل

   .)٢(طاعتهى ضوا علميوهللا أمر ا إىل واؤيف ي، حىتًن بالظلم ظفرايديمر ، والً ماالنيباغ ، والً سلطاناني طالبريم غكبقلوب

ن كد، وليف الكبسط اللسان و هللاما جعل ا:  قال،)عليه السالم(هللا عبد ا أيب ل، عنيالطوىي حية يويف روا

   .)٣(ًفان معايك وًبسطان معايجعلهما 

ر كناهله، وأن من كوأمر باملعروف ت: )عليه السالم( للحسن )عليه السالم( اإلمامة يويف �ج البالغة، يف وص

   .)٤(ملومة الئهللا  يف اكتأخذ حق جهاده، والهللا  وجاهد يف ا،كن من فعله جبهدي، وباك ولسانكدير بكاملن

ه، يلإى دعي ًراكبه، ومنعمل ي ًعدواناى من رأن إ ،ها املؤمنونيأ: نه قالإ ًأيضا )عليه السالم( ني املؤمنريوعن أم

  ، ومن ئه فقد سلم وبربلره بقكوأن

                                                

 

 

 

 



١٧٤

 هي نيلمة الظاملكا ويهي العلهللا لمة اكون كف لتيره بالسكره بلسانه فقد أجر وهو أفضل من صاحبه، ومن أنكأن

   .)١(نيقيق ونور يف قلبه اليالطرى  وقام على، الذي أصاب اهلدكفذلى السفل

 ني أن األول معناه)ىصاب اهلدأو (،ركأن ألنه )جرأ( و بسبب رضاه،ًايكون شريك أن عن أي )ئسلم وبر: (أقول

  .ىبا اهلديصيمل 

 ستطع فبلسانه،يمل  فإن ده،يه بريغي فلًراكم منكمنى من رأ: نه قالإ، )صلى اهللا عليه وآله( النيب ة، عنيويف روا

   .)٢(انميء من اإلي شكس وراء ذليستطع فبقلبه، ليمل فإن 

   .)٣(انمي أضعف اإلكذلن إ :ةيويف روا

رنا مجلة ك، وقد ذ)ركعن املن ي باملعروف والنهاألمر( و)اجلهاد(تايب كورة يف كة املذريثكات اليها من الرواريغ ىلإ

  .)الفقه(ن من يورك املذنيتابكمنها يف ال

 ينإ) عليه السالم( النيب بيشع إىل هللاى أوح: قال ثييف حد )عليه السالم(جعفر  أيب ة جابر، عنيويف روا

ا رب هؤالء ي: )عليه السالم(ارهم، فقال يًلفا من خأ ني وست،ًلفا من شرارهمأ نيأربع مائة ألف، كمعذب من قوم

   .)٤(غضبوا لغضيبيومل  يداهنوا أهل املعاص: هيلإجل عزوهللا اى  فأوح،اريخشرار، فما بال األاأل

  عذب اجلعل يلهللا ن اإو: ثي قال يف حد،)عليه السالم(جعفر  أيب محزة، عن أيب وعن

                                                

 

 

 

 



١٧٥

 كمسل إىل ليهلا السبهللا  وقد جعل ا،ا من حبضر�ايخلطا اليت هي مبحلتها األرضى يف جحرها حببس املطر عل

   .)١(يحملة أهل املعاصى سو

 ىل إايرمإقال له ي ًايل نبيسرائإ بين إىل بعثهللا ان إ :)عليه السالم(هللا عبد ا أيب ة هارون بن خارجة، عني رواويف

ن إأخذ أمواهلم، ويهم وء دماكسفيهم يف بلدهم من يسلطن علفأل :فقال سبحانه ي،وا باملعاصلما فعفاختلفو :قالأن 

 ة عامئام ت املقدسيب يأ خربنهاهم، فشلوا وفشلت أعماهلم، ألءن دعوا مل أستجب دعاإهم، وءاكوا مل أرحم بكب

   .)٢(كقد بلغ هم خبت النصر ففعل �م مايروه فسلط علكر فلم تنكتم املنيم رأكنإ :ل هلمُقن أ :قال أن ىلإ

ًبـعث يف األميني رسوالالذي هللا ا: أقول ُ َ َ ُِِّّ ْ ِ َ َ َ)وقال،العصاة خبت النصر إىل  رمحة، بعث)٣  :ِبـعثنا عليكم ع
ْ ُ ََْ َْ ًادا بَ

ٍلنا أويل بأس شديد
َ ٍ َْ ُ َ)٤(.   

  

  ))الطرق السلمية في تغيير الطغاة((

 ال غلبيف األ ةيحمرمات ذات إىل ية تؤدي السلمرين الطرق غ أل،ًوالأطرق السلم  يرسقاط حتوالالزم يف اإل: ٣

  .هاريز غجية مل يطرق السلمسقاط بالان اإلكمان باإلك فإن ،عند الضرورة ّالإا�ا كوز ارتجي

 الدولة كحراق بنوإ مثل نسانضر اإلي ب الذي الي تدرج من التخر،ةي السلمريق بالوسائل غياحنصر الطر إذا أما

 إىل راجعة أو ،ت من أمواهلميبنن إ نيانت أموال املسلمكن إ، وهذه وكذل إىل د وهدم السجون وماي احلدككوقطع س

  ز جي مل ًأيضاان من خالص مال اجلائر كن إوز تلفه، بل وجي  واملال ال،كلاملاانت جمهولة كن إ م الشرعكحا

                                                

 

 

 

 



١٧٦

هم واملهم ر وقانون األكاالضطرار ولزوم رفع املنّ إال أن  جائز يف نفسه،ري غكسراف وذلإ ألنه  وبالذاتًوالأ

  .حهيبي

 ،ني احلقني بً مجعا،نكأمن إ هضيان من أموال الشخص احملرتم املال مع لزوم تعوكن إب ويح التخريبير كبل ما ذ

  .ضيسقط التعو ّالإو

ه، يفار لتوقف النصر علكترتس به اليالفقهاء بقتل املسلم الذي   جاز، ولذا أفىتنسانضر اإليمبا ّ إال نكميمل فإن 

ن كن الالزم التحفظ مهما أمكه من مال ونفس فهو هدر، ليتلف في وما ،ومنه حروب العصابات ضد أعوان الدولة

  .ب وحرب العصاباتينظافة اهلدم والتخر ىعل

  

  ))إسقاط الجائرين وحكم القتيل من الطرفين((

 ،هاريفن وغك من الغسل والسالمزات اإليه جتهيعل يرجيًان مسلما كن إ قتل من طرف الدولةيالذي مث إن : ٤

  .حتماالن املنافق، اريغك أو رابعة للمناطب اليلعن عقياملنافق كه يون الصالة علكويف 

 الشامل حكام األأدلة طالق إل،املخالفكاملؤمن وكه يم عليجراء املراسإ فالظاهر جواز ً،ان املقتول خمالفاك إذا أما

مان كوز احلجيث يللمخالف ح أو  املسلمريم لغك فحاله حال احل،ألزموهم مبا التزموا به ولقاعدة ،للمؤمن واملخالف

  .مكرناه يف باب احلكما ذكل منهما، كل

 فن،كد يف عدم الغسل واليم الشهك فله ح،م اجلائركسقاط حاربون إلحين ي الذنيقتل من طرف املؤمني الذي ماأ

 ريوغون املوت يف ساحة القتال ك من كن بالشرائط املعتربة هناك، لدلة األطالقموات إلتاب األكر يف كآخر ما ذإىل 

  .ما هو واضحك كذل

مع  )الفقه(تاب كرناه يف كما ذكفن بنفسه، يكغتسل ويه بأن يم علكحي نياجلانب أي  منًقتل صربايالذي  أن ماك

  .مواتتاب األكور يف كم املصلوب املذك له ح،جانب أي صلب مني من كذلكو ،كورة هناكوجود الشرائط املذ



١٧٧

  

  ))اتهام الظلمة والجائرين((

  : نيمرعوانه ألأوز ا�ام اجلائر وجيو: ٥

  .اهيإتهم املؤمنون ي نيتهم هو املؤمنيما ك ف،عتداء املماثلملقابلة اعتدائه باال: األول

  .هم واملهملقانون األ: الثاين

َْفمن اعتدى: تعاىلقال  ِ َ َْ عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى َ ََْ ِ ِْ ِِ
ْ َْ ََ َُ َ ْ ْ عليكم ُ ُ ََْ)١(.  

واحلروب الباردة . )٢(احلرب خدعة :)عليه السالم(يف قوله ى الفحو إىل ضافة باإل،هيات داللة عليويف بعض الروا

  .طالق باإلاحلرب خدعةشمله يال فإنهما باردة، ويانت احلرب بكن إ احلروب بالسالح،ك

ب يف الشع ي الوعإمناء ا�اهدة من ن الفئةك متوإذا ،ثيصطلح احلداملما يف ك ة السوداءيقسام اال�ام الدعاأومن 

 ماك ،ميدة واالقتصاد املستقياسة الرشيف حطم السكينه أره للبالد والعباد، وث علم الشعب موقع اجلائر ومقدار ضريحب

 ًايتلة ا�اهدة عددك الإمناءجبناج  ي التوعومناءح اإلينوا من جتنكومت ً،ون اجلائر دائماؤاسة واالقتصاد من شيم السيحتطأن 

ل كات صلبة لية والتقدم، وخلفكرروا ضوابط للحرشبه، وق أة ومايق التجارية بسبب الصنادية املالي وجبناح التنمًايونوع

  .قير وقصر الطرئسقاط اجلاإة، لسهل كن بالتواضع الذي تلزمه احلريمرحلة من التقدم، واتسم قادة ا�اهد

  

  ))مقومات إسقاط الطغاة((

  :سقاط الطغاةقصرها إلأسهل الطرق وأن إ :واحلاصل

.فئة جماهدة ذات تواضع الزم: ١

.ةكات للحريخلفجعل ضوابط و: ٢

.ًاي ونوعًايتلة ا�اهدة بشرك الإمناء: ٣

                                                

 

 



١٧٨

  .ايفكة بالقدر الكول احلرميالذي  يالتنمو جعل الصندوق املايل: ٤

مر ستسلم لألي، مما ريش يف جو من االزدراء والتحقي وتعًايتنهار فئته نفس ، حىتًايعالمإة يق الطاغين متزكميو�ذا 

.الواقع

ها من احلرام، ت وجب مصادرة أمواله وأموال فئته اليت مجع،ان مجع املال من احلرامكوقد ة ي سقطت الطاغوإذا: ٥

ان جمهول كال إهم، ويلإذا عرف أصحا�ا ردت إ له، فًاكون ملكت أن وجبي ة اليموال حتت تصرف الطاغوطول بقاء األ

.مجاع النص واإلكذلى ما دل علكتصدق �ا، ي كاملال

ل كن إ أال :)عليه السالم( فقال ،نةيعته يف املديوم من ب ي خطب ثاين)عليه السالم( ًايعلن إ :فعن ابن عباس

 ولو وجدته ،ءيبطله شي  المياحلق القد فإن ت املال،يفهو مردود يف بهللا ل مال أعطاه من مال اكعة أقطعها عثمان ويقط

   .)١(قيه أضيه العدل فاجلور عليعليف العدل سعة، ومن ضاق  فإن ماء لرددته، به اإلكقد تزوج به النساء ومل

ج ير تزوكبه سلطانه، وذ يقويان ك وأقطعها عثمان لبعض من نيانت للمسلمكاليت  يراض األ)القطائع(: أقول

ء عندها يف مقابل يشى غلأأعطت  أل�ا ًون للمرأة حقايك ،املهر والثمن مقابل الفرج أن ماء من جهة اإلكالنساء ومل

  .هاكملال أو وب هلاون املال املغصكسبب ي ن هذا الك، لحل فرجها يف قبال املالأهللا ا أن ماكاملال، 

 نين الناقم باجلور، ألري عن التدبً عجزاأكثر أمره بالعدل فهو ريمن عجز عن تدب أن ةريخاجلملة األ ولعل معىن

  بعض عمال ى عل )ه السالمعلي( اإلماماب جيإات ياجلور، وقد ورد يف بعض الرواى  علنيالعدل أقل من الناقمى عل

                                                

 



١٧٩

  .حصل يف دولتهم ل ماكة التصدق بيأم بين

ماله  أو يعلم هل هذا ماله الشخصيمل  وأنفسهم، أموال أ من الغصب وً خمتلطامان مال الطغاة وأعوا�كمث إن 

النائب العام  أو ةيسالموز للدولة اإلجين احلالل من أمواهلم له حرام، بل ألكن  ال أل،)١(عهي جاز مصادرة مج،الذي غصبه

  ً.نفسا  والًماال  النيارب املسلمحيال احرتام ملن  إذ ،حتهإبا )عليه السالم(مام لإل

هل أى  عل)صلى اهللا عليه وآله(هللا  رسول اّما منكهل البصرة أى مننت عل: )عليه السالم( علي ولذا قال

  .)٢(ةكم

 جازأة، ولذا كهل مأ إىل  بالنسبةك ذل) اهللا عليه وآلهصلى( ان للنيبكما كمواهلم، أجازة �ب إان له كنه أمع 

 أن ماك، )عليه السالم( اإلمامة يف زمان يسالمالدولة اإلى ث ثاروا علية حيناج موال بينأ �ب )عليه السالم(علي 

ما هو كوت الظلمة، ي بعض ب)عليه السالم( علي حرقأحراق مسجد ضرار، وإمر بأ )صلى اهللا عليه وآله(الرسول 

  .خيمثبوت يف التار

  .املال يف هذا الباب هدر فراجع أن )الفقه( باملعروف من األمرتاب كرنا يف كوقد ذ

سالم أن وز لإلجيموال الناس أنهب ية يالطاغ أن ماك ف،قانون مقابلة االعتداء شامل للمقام أن  إىلضافةهذا باإل

  .موال الظامل مبا مجعه من املظاملأ خذأوجه الحتمال اختصاص  نه الأر مواله، و�ذا ظهأأذن بنهب ي

  

                                                

 

 



١٨٠

  

  ))رضا الناس شرط في الحاكم((

ان كسبحانه، ولذا هللا اى طار رضإ يف )١(مكالناس باحلاى  رضسالمم يف اإلكزان احليم أن قد تقدم ):٢٦ مسألة(

ثواب أوب من م ألف ثكن لبس احلاإ و،استثين  مارييف غ یإسالم ريًما غكه هذان العنصران حيتوفر في م الكل حك

  .سالماإل

 القوة ال إىل ستنديم كن احلا، ألسالم يف نظر اإلًة باطاليركق االنقالبات العسيم بطركاحل إىل ان الوصولكولذا 

ن تزهد يف إ و، سنةنيمخس ين بقإ وسالميف بالد اإل ي شرعريغى بق يم االنقاليبكالناس، وهذا احلاى ورضهللا اى رض ىلإ

ذا ك، وسالم اإلأحكامطبق ينه مل أّ إال ل الناسكبه  يرض أو رض به الناس،ين مل ك، لسالمإل اأحكامل كا وطبق يالدن

  .يم الوراثكحال احل

  : نيمرأوا لمعي أن ني الشاذتني الظاهرتني هاتمامأ نياملسلمى فعل

هللا اى  رضطارإة للناس يف ية هي السلطة املرضيالسلطة الشرع أن اني وب،د بأمثال هذه السلطاتيالتند: األول

  .سبحانه

  .ني السابقنيالشرطى ة املشتملة علي لتسد مسدها السلطة الشرع،زالتهاالعمل إل: الثاين

ل سلطة كفوء، فكالناس بالى رض إىل ضافةم باإلكة يف ذات احلايسالمة اإلءفاكعترب الي سالماإل :ىخرأوبعبارة 

  .من القوة أو تها من الوراثةيرعن استمدت شإة، وي شرعري فهي سلطة غكتها من ذليتستمد شرع ال

الذي  ة باملعىنيبالسلطات الشرعّ إال تعرتف ال أن خروم اآليوالهللا انت تؤمن باكن إ ةيسالمالدول اإلى وعل

  .رناهكذ

ون سلطة مستبدة، كن تأقوة السالح البد و أو الوراثةتها من قوة يالسلطة اليت تستمد شرع أن  إىلضافةهذا باإل

  .ءيل شكزان يف يعل نفسه هو املجيً واملستبد دائما

ظهر يء، ولذا يل شكيف هللا زان هو اي جتعل املًا دائما فإ�سبحانه،هللا تها من ايخبالف السلطة اليت تستمد شرع

  : مورأ يف عدة ني السلطتنيامل بكالتناقض ال

                                                

 



١٨١

  

  ))طة الشرعية واالستبداديةفروق السل((

   .ةي السلطة االستبدادكذلكست يّمام الله، ولألة وؤنفسها مسى ة تريالسلطة الشرعن إ :األول

  .زان السلطان نفسهيامل أن ىة ترينما االستبداديبهللا اى ه هو رضأحكامل كزان ليامل أن ىة تريالشرعن إ :الثاين

  .املشرع السلطان أن ىة تريّاملشرع هو الله، واالستبداد أن ىة تريالشرعن إ :الثالث

لزوم املواالة للسلطان يف ى ة ترينما االستبداديم، بكة يف أعوا�ا وأجهزة احلءفاكم اللزوى ة تريالشرعن إ :الرابع

  .ة هلم أم الية ذاتءفاكانت ك سواء ،جهزةعوان واألاأل

ومن هللا ون من اك ت)١(جهزةاالستمداد لأل إذ خالق بل تنفعهما،ن واأليتضر الد ة اليالشرعن إ :اخلامس

 ي والنهاألمرعلون السلطان مصدر جيم  فإ�جهزة األكتوجب شر إذ خالق،ن واألير الدة تضينما االستبداديخالق، باأل

رضاء السلطان البد هلم من جهزة إلن األ، ألًأيضا تفسد أخالقهم كّالله، وبذلى رض عتربون رضاه الي و،والقانون

  .ة لهءفاك ع من اليفاءات وترفكم اليذب والنفاق والغش وحتطكال

ن ملن يد ّالله، والى ن ملن دان بطاعة من عصيد ال: )عليه السالم(جعفر  أبو قال:  قال،فعن حممد بن مسلم

ّات اللهيء من آين ملن دان جبحود شيد ّالله، والى ة باطل عليدان بفر
)٢(.   

  من : )صلى اهللا عليه وآله(هللا قال رسول ا: قال ،هللاوعن جابر بن عبد ا

                                                

 

 



١٨٢

ّن اللهي من دخرجهللا  بسخط اً جائراًسلطاناى أرض
)١(.  

، ًونوا هلم عزايكآهلة لهللا واختذوا من دون ا: عزوجلهللا ، يف قول ا)عليه السالم(هللا عبد ا أيب ، عنريبص أيب وعن

طاعة الرجال، من إمنا هي إوع، كس العبادة هي السجود والريل:  قال،ًهم ضدايونون عليكفرون بعباد�م ويكال سك

   .)٢(الق فقد عبدهة اخليأطاع املخلوق يف معص

ِاختذوا أحبارهم ورهبانـهم أربابا من دون الله: تعاىل قوله ري يف تفسكوورد مثل ذل: قولأ ِّ ِ
ُ ْ ً ْ َُ َْ َْ ْ ُ ََ ُ ْ ُ َّ)٣(.  

  .نية اليت هي �ذه املضامريثكات اليها من الرواريغإىل 

ونه كمن  أحد نفلتي ال ات حىتيبت وتصادر احلركة تينما االستبداديًحرارا، بأة تدع الناس يالشرعن إ :السادس

  .السلطان إىل ًمتجها

نما ية، بية، ومها متوفران يف الشرعءفاكة والينعاشهما فرع احلرإن  أل،اسةية تنعش االقتصاد والسيالشرعن إ :السابع

  .ةية واحلرءفاكحتطم ال أل�ا اسةية حتطم االقتصاد والسياالستبداد

ة ينما الشرعير، بكالفى ؤثر عليد العمل احلر يمجت فإن ر،كد الفيمة توجب جتيتبدادالسلطة االسن إ :الثامن

  .ركس توجب انطالق الفكبالع

  .جرامة تقلل اإلينما الشرعي ب،يدياأل ة السلطة مطلقوين حاش أل،جرامثرة اإلكة توجب ياالستبدادن إ :التاسع

  ة يالستبدادنما اي، بماماأل إىل البالد مية توجب تقديالشرع فإن ،ًاريوأخ: العاشر

  

                                                

 

 

 



١٨٣

نما يمن واالستقرار والرفاه، بصحاء يف األأة عامرة وأهلها علماء ي البالد، فالبالد يف ظل الشرعريتوجب تأخ

  .ةي يف ظل االستبدادكل ذلكس من كالع

  .اين والدنية تنفع الديالشرعنما يا، بين والدنية تضر الديه فاالستبداديوعل

الناس ى ان حسب رضكنما ما يالناس، بى ورضهللا اى و�ا جممع رضك من ،متقدة هي اليت يقية احلقيالشرعمث إن 

  : نيمر، ألكذلكست ي ل،اتياطقرميما يف الدكفقط 

اء يثر األً مثال،من الرغبة والرهبة صوات تأيتفقد فاأل إذا هللاى زان رضين مة يف اجلملة، ألي�ا استبدادإ: األول

س يتل الضاغطة، فصار مصدر استمداد رئكمن ضغط ال صوات تأيت األكذلكصوات، وشرتون األيبضغط أمواهلم 

  .فاءات البحتةكمن ال  ال،املال والسالح من تهايالدولة شرع

ط يئة واحملي مستمدة من البًايان عبقرك مهما نسانة اإليذهن فإن ل املصاحل واملفاسد،ك عارفة بري�ا غإ: الثاين

ات لتضع القانون يا واخلصوصيل املزاكتستوعب  ة اليمثل هذه الذهنن  أة، ومن الواضحيات االجتماعيوسائر اخلصوص

أشبه، بل  ان والعواطف وماكه الزمان واملير ف مل تؤث،م عامل عادلكيله حإمن قبل موضوعة هللا عة اينما شريح، بيالصح

  .وضع القانون ملصلحة البشر مائة يف مائة

  

  ))االستبداد والجهل((

  :ني االستبداد بأحد أمرئبتديً يف جو اجلهل وعدم الوعي، مثالّ إال ىبقي ون والكتي الاالستبداد  أن ىفخي مث ال

  .االنقالب: األول

، ًته مثالريعش أو م وراثة يف أوالدهكبأن جتعل احل أو ما بنفسهاإة، ياالستبداد إىل ةيتدرج السلطة من الشرع: الثاين

  اد جيإف املناهج، فالالزم ياملستبد يف االستبداد وحترأخذ ي، مث األمرن يف أول ياألمرال كقبلون يوالناس 
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د جي ال  حىت،ًالكذا حدث انقالب شجبوه إن، فياألمرال كفراد ع األير مجكتستن مة حىتيف األ ايفكالوعي ال

  .أخذ يف االستبداديم مث كاحلى عل ستويليًأنصارا ل

نا�م، كث إىل حاباالنس إىل ونير االنقالبالبالد فقاطعهم الناس ولذا اضطى حدإوذات مرة حدث انقالب يف 

مما  ، أحددهميؤي�م لو قاموا باالنقالب مل أًعرفون سلفا ين ين املغامر أل،دث االنقالبحي يف بالد الغرب ال أن ولذا جند

  .دانتهمإم وكاحملا إىل هم الفشل مث سوقهمريون مصيك

ذا استقروا أخذوا يف إمهم، فكة حيوجب تقوي مما حدث انقالب صفق هلم أغلب الناسسالم فإن أما يف بالد اإل

  .راماتكات وأهانوا اليوا املعتقالت والسجون وصادروا احلرؤعدامات وملاإل

لها ظهرت بعد مدة ك ،ايقيت افرا باستثناء انقالب، فقطسالم منها يف بالد اإلنيما شاهدت أنا ثالثكواالنقالبات 

ها ي فكشرتية اليت ي الثورات الشعبريد، وهذا غيعبد جد إىل هلم سابق ل عبديبدلشرق تاانتهاء االستعمار، فأراد الغرب و

  ً.ة غالبايهداف وطنة أليقيا ثورات حق فإ� الشعب،أكثر

تب كذاعات واملنابر وال بسبب اجلرائد وا�الت واإلك فذل،لفظوا الثورات ي حىتنييف املسلم يف نوجد الوعكيما أ

  .نكة حسب املمئل العلم والثقافلنشرات وسائر وساوا يوالنواد

عشرة سنة وشهادة حسن  ه بعد دراسة اثنيتيلزم علية ياملعلم لالبتدائ أن ،لهكالعامل ى ات لديهيمن أول البدن إ

م كاحل إىل أيتيسمح العامل بأن يف كي، فًون طالباأربع أو ه ثالثونيف فسلم له ص يق حىتي سنتان من التطبكالسلو

بشع أس هذا من يقص، ألني أو ديزي أو وني، عدد أفراده مخسون ملهاملكمقدرات بلد بى عل يلستوي جمرب فريضابط غ

  .نية قرن العشري قرارات جاهلأ وأسو،ة احلاضرةين املدأحكام

  االنقالب،  إىل هذا بالنسبة
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) عليهم السالم(هرون  الطائمةالوراثة، واأل ة الءفاكد اليؤين ي دسالماإل فإن ،ياالستبداد الوراث إىل ذا بالنسبةكو

طوله عائلة متسلسلة �ذه ى عل يسالمخ اإليجتد يف التار  جبدارة، ولذا الكفاءات، وقد أثبتوا ذلكانوا أصحاب ك

ُإمنا يريد ا، هلمهللا راده اأاجلدارة، وهذا ما  ُ ًليذهب عنكم الرجس أهل البـيت ويطهركم تطهرياهللا ِّ َْ َ ْ َُ َِّ ُ َ َُ
ِ

ْ ْْ َ ْ َ َ ِّ ُ ُ َْ
ِ ِْ)١(.  

 كنأات يفشل الوراثى دل عل أله وأسلوبه، والكان شكمهما  يم الوراثكر احلكستني أن املسلمى  فعل،انكف يكو

ب يالرتغى مهم علك حأساسعلون جيم وكستبدون باحليالسلطة وأعوا�ا ى تر الأجتد وراثة يف عصرنا احلاضر،  ال

  .فاءاتكبعدون الي حبمد السلطة، ونيقربون العمالء واملهللي و،بيوالرته

ام يأحسن من العراق يف أ ي الوراثكام املليان العراق يف أك ً مثالأ،االنقالب أسو أن ىرننا أعتذر للوراثة بيورمبا 

  .مهاريذا مصر وغك، وينياالنقالب

 ًايان العراق استشارك فلو ،كيني امللري ومن مهد لالنقالب غ،يك من عراق امللأأسو العراق االنقاليبن إ :واجلواب

عبد الناصر ك ًاي مجهورًسايرئ أو ًاك مل،ان امسهكمهما تاتور يكالد فإن دث االنقالب،حيمل  ي ومع الوع،الناسى  وعًاحق

ب يفاءات وتقركم اليفقارهم وحتطإل الشعب ويجتهى سلطته على بقاء عل البد له من اإل، وأضرا�ماميركوعبد ال

  .العمالء

ل يف قلب البالد يسرائإزرع ي ومل ، البالدريم سببوا تأخ�إوما�ا، فك هي حسالموم لبالد اإليل الكوأول املشا

ل كقابله يف ي ، وعاةينيل ثالثة مالين يف اسرائام، ألكهؤالء احلّ إال ليسرائإى بق عليام، ومل كهؤالء احلّ إال ةيسالماإل

  .ينيمقابلة ثالثة مالن من كتمية ألف، وهل مائة ألف ائتجاوز عددهم مي ام فقط مبا الك احلسالمبالد اإل

  ام كحن إ

                                                

 



١٨٦

  .ايكمرأل يسرائإ بأن مع كعتذرون عن ذلي نياملسلم

مع مجلة من  أن هلجي إنسان ي، وأًأيضاا يكمرأ نيام املسلمكمع ح أن  إىلضافةا، باإليم روسكمعن إ :واجلواب

اع أرض ية اليت سببت ضيورتاتيكلة هي الدكاملشن إ ا،يكمرأ مع ًأيضا) السادات( أن ماك ،ايكمرأة يالدول النفط

  .ناآل إىل ةيلة باقكم وقبلها، واملش) ٤٨( سنة سالماإل

 )ناصر( صار يف ثوب ي،ك املل)فاروق(ل يف ثوب يان العمكنما يل املستعمرون بعض عمالئهم، فبّنعم بد

  .أئمةآخر الق إىل ي،اجلمهور

ِإن يكن منكم ع: ّس قد قال اللهي أل،ل معجزةيسرائإوهل  ِ
ْ ُ ُْ ْ َ ْ ُشرون صابرون يـغلبوا مِ َ

ِْ َ َُ ُ
ِ ِتـنيَأْ ْ َ)أن كذل  ومعىن،)١ 

  . الثالثةينيل ذات املاليسرائإم ياف لتحطكثالمثائة ألف صابر فقط 

عداد ما استطاع من إى صنع السالح، وعلى م، وعلكمناهج احلى ان وعلمياإلى انت صابرة، تصرب علكن إ نعم

 وني الثمامنائة ملنيل املسلمكس ليل بنفسها، وليسرائإ اهعمن السالح تصنة ستمائة قسم ريل الصغيسرائقوة، فلماذا إل

  .صنعو�اي من السالح ً ستون قسماأكثرأو 

ّ إال ومة تأيتك حسالمل بالد اإلكجتد يف  نما اليب ي،هوديالشعب الى وتذهب برض ل تأيتيسرائإومة كوملاذا ح

  . باالنقالبًأيضا وتذهب ،باالنقالب أو بالوراثة

منهم  ي، ومن بقنين واملثقفيركخلت البالد من املف فر، حىتكبالد ال إىل سالمرة بالد اإلكاذا �جر العقول املفومل

  .رهاببت واإلكش اليعييف البالد 

فة يف البلد يجازة الصحإصال حنما استي ب،نها ويف ما تنشريوكة الصحف حرة يف تريل الصغيوملاذا يف اسرائ

   يسالماإل
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 ولذا جتد .ديتر تقول ما أن  تقدرسالمل بالد اإلكفة واحدة يف يصح جتد حىت  مث ال،ناريون ديمللف ك تًانايحأ

 كذلى ما دل علك ،نية واخلمسائنها امليية مباليل البالد العربك من الصحف يف أكثرة عدد الصحف ريل الصغيسرائإيف 

  .ةيحصاءات الرمسبعض اإل

الشعب يف  يرأ إىل األمررجاع إام، بكاتورات هذه البالد املتمثلة يف احلتيكم ديتحطبّ إال �ا أمراض العالج هلاإ

تتوقف  ة، حىتيسالمل البالد اإلكد املستوعب لياملتزا ية بعد الوعيبالتضح ّالإون يك سبحانه، وهذا الهللا اى طار رضإ

بصفة   ال،مالء االستعمارعرفهم الناس بصفة اللصوص وقطاع الطرق وعي و،ةيومات االنقالبكاحلى االنقالبات وتتنح

  .ينين والوطنياملنقذ

 هلم مواصفات مقررة يف ،ةية انتخابية استشاريومات شعبكحل حملهم حية، ليومات الوراثك احلكذلى كوتتنح

جتد من  ة، واليمصاف الدول الصناع إىل البالد تقفز يف أقل من عشر سنوات أن  جتدكة، وهنايسالمعة اإليالشر

جتد   وال،ةيجنب األكداعها يف البنويإمة وجتد سرقة أموال األ  والً،باي ومعتقالت وتعذًجتد سجونا ، والًأثرا ًنا واليل عيسرائإ

  ً.ذا وهلم جراك، وهسالمخارج بالد اإل إىل تهايالعقول املهاجرة اهلاربة حبر

  .زالتهاإاف يف كان ميسبحانه ملن تسلح باإلهللا ن وعد اكومات، لكزالة أمثال هذه احلإ يف صعوبة كش ه المث إن

  

  ))من أمثلة التغيير((

 ينشرت الوعن إ رهاير مصايتقرى الشعوب تقدر عل أن ىة تدل عليمثلة حأب يد والقريخ البعيالتار يف مناأماو

  .تهاي أجل قضوضحت من

ام ك من احلً واستبداداً تبعثراأكثرانت ك جمموعة يف عدد أفرادها، وقد سالمل بالد اإلكهي فهذه اهلند اليت تضا

 ريوخلعوا نّ إال ض نصف قرنميد فلم نفسهم غبار اجلهل واجلموأض شعبها عن ز هلا، قد نفيلكنام استعمار اإليأ

  .زيلكنلة لإلية العميومات الوراثك ووحدوا بالدهم وأزالوا احل،ز عن أعناقهميلكناإل
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 اريخأهم وسلمها يديأمن  يبيخذها الغرب الصلأة، مث يإسالمًانت بالدا كا  فإ�، يف اهلندنيمأساة املسلم ينعم بق

  .انتكما ك سالمة اإلريحض إىل رجاعها املسلمون إلكتحري ومل ،صنامم األكحإىل 

هتموا جلعل يث مل ي ح،غتفري  الًاريقد قصروا حبق اهلند تقص طايني قبل االستعمار الربنيام املسلمكح أن ماك

ز حتت شعار يلكند اإليسقوطها ب إىل يسالمول الفتح اإلألف سنة من أ هميديانت بأك�ا أ مع نيًعا مسلميهلها مجأ

  .)ةية للهند الشرقية التجاركالشر(

 تها من الوارثةيومات اليت تستمد شرعكدة االستبداد واحليمنا هي ولإ احلاضرة والغابرة نياملسلم يسآم فإن وباجلملة

  ً.بداأ منها ريتوقع خي  السالمًدام هذا موجودا يف بالد اإل  وما،من القوةأو 

ى طار رضإمة املسلمة يف ار األيومات باختكء حي، مث جمًوالأومات كاملسقط هلذه احل ينشر الوع يفاملهم الضرور

  .مناقشة يف املثال وال ،ات املتحدةيغرار الوالى  علنيل املسلمكة واحدة جتمع يإسالمومة كون نواة حلكلت ،هللا
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  ))اعتراف ومعاهدات دولية((

  :وفيها فروع ):٢٧ مسألة(

  

  ))االعتراف بسائر الدول((

البالد اليت ك ًواقعا أو فار،كدول الكًة امسا يإسالم ريتعرتف بدولة غ أن ةيإسالمدولة  وز لفرد مسلم أوجي ال: ١

 ري غد الظامل، والدولةيي حلرمة تأك، وذلً عمالسالمالفون اإلخينهم ك، لسالمومة اإلكوما�ا أنفسهم حبكح يتسم

  : نييف موردّ إال قها،ية من أظهر مصاديسالماإل

عاهد يان ك )صلى اهللا عليه وآله(هللا رسول ا فإن ،الذمة أو  الدولة عنوان املعاهدةكتلى انطبق عل إذا :األول

  .تاب اجلهادك يف ك من ذلًرنا جانباك وقد ذ،ًى وفتوًاليمسائل الذمة معروفة دل أن ماكفار، كال

  .هم واملهم ولقانون األ،ح احملظوراتيالضرورات تب فإن ،كذل يت الضرورة تقتضانك إذا :الثاين

ّ إال إذا االعرتاف �ا،ى دها علييتوقف تأ إذا د املسلميية املشروعة لوجوب تأيسالمب االعرتاف بالدولة اإلجيما ك

  .يان يف االعرتاف حمذور خارجك

  

  ))الحلف مع الكفار((

حالف األحيث إن ن ما هو الغالب اآلك، ني ضرر املسلمكان يف ذلك إذا فاركوز عقد احللف مع الجي ال: ٢

  .االستعمار إىل ًغالبا يتنته

  . وجبًانايحأ و،التحالف جازى  من خطر أهم علسالمنقاذ بالد اإلإتوقف  إذا نعم

مة وكت احل دخلوإذاها، يالدخول ف يإسالموز لبلد جي ال) وارسو(وحلف ) سنتو(وحلف ) ثاق بغداديم(فأمثال 

ر، يع اخلمر واخلنزيبكأثر له، بل هو  ًن العقد احملرم شرعا ال ملزم، ألري غكان ذلكحدها أ يف سالماملسماة باسم اإل

ل البالد ك ولو ردت القدس و،ليسرائإحالف الصلح مع ل هذه األيتسقط، ومن قب أن  إىلحالفوجتب مقاومة هذه األ

  .جانب لألسالمع أرض اإليبي أن دولة أو ق لفردحية، وال يإسالما أرض لهك نيفلسط إذ م،) ٧٦(اليت غصبها عام 
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  ))استرداد األراضي اإلسالمية((

، نيفار من أرض املسلمكة اليت قطعها اليسالماإل يراضالسرتداد األ ي السعًا،فرادأ وًدوال نياملسلمى ب علجيو: ٣

ها يد الغاصب عليتصبح  الغصب بطول املدة الإذ ، هاريوغا يانبسإا وبروأا وي وروسني يف الصنياهلند وبالد املسلمك

  .ةيشرع

ون  يكمسع العامل حىت إىل فرك يف داخل بالد النياملسلمى فار علكصال مظامل اليإًمن الواجب شرعا  أن ماك

  .ةربع األدلةنقاذ املسلم املضطهد واجب باألإ فإن نقاذهم، مقدمة إلكذل

ِوما لكم ال تقات: تعاىلقال  ُ ْ ُ َ ِلون يف سبيل اَ َ َ َوالمستضعفنيهللا ُ َ ْ َ ْ ُ َْ)نقاذ إة وجوب كة املباريل ظاهر من اآل ب.)١

 يب رفعه والنهجير كالظلم من فإن ًمسلما، سي والظامل لًافراكان املستضعف ك، ولو نياملستغل يدي من أنياملستضعف

  .عنه

  

  ))حرمة أنواع االستعمار((

هم ربطها باالستعمار يرم علحي كذلك ،يركالبالد باالستعمار العس ربط نياملسلمى رم علحيما كه مث إن: ٤

  .هاريوغ ياسي والسيواالقتصاد يركالف

ل ك حمرم، ونيضرار باملسلمإل ك فإن نواع من االستعمار،نقاذ البالد من هذه األاهد إلجي أن ل مسلمى كب علجيو

ى علي علو والي سالماإل، و)٢(سالمرار يف اإلض ضرر وال ال  فإنه،املسلم حرامى افر علكسبب من أسباب علو ال

  .)٣(هيعل

، نياملسلم إىل وبةفاح الستعادة احلقوق املغصكسلم الل مى كب علجي ربطت البالد بنوع من أنواع االستعمار وإذا

  .ل مسلمى ك بل هو واجب عل، القطر املستعمر فقطكأهل ذلى س الواجب عليول

ْأشداء على ال: قال سبحانه ََ ُ ّ ِ ْكفار رمحاء بـيـنـهمَ ُ َ َْ ُ َ ُ ِ ّ ُ)٤(.  

                                                

 

 

 

 



١٩١

  .)١(نيسوا مبسلميبوه فليجي فلم نيا للمسلمى يمن ناد: ثيويف احلد

قطار واللغات لوان واأل األني فرق برياملسلم أخو املسلم من غ فإن ،كنقاذ بأهل لغته وحنو ذلص اإلخي وال

  .اتيوالقوم

  

  ))ال للحدود بين الدول اإلسالمية((

 ال ألنه ،سالماعتبار �ذه احلدود يف نظر اإل ة، اليتان ا�اورتان احملدودتان حبدود دوليسالم اإلوالدولتان: ٥ 

قومون حبراسة احلدود ين يبلد، والذ إىل جازة الدولة يف الذهاب من بلدإ إىل ، فال حاجةسالم بالد اإلنيحدود ب

  ً.وز شرعاجي  ما الك وذل،نيزقون املسلممي�م رات، ألكفعلون أبشع املنياملصطنعة مبختلف أسباب احلراسة 

س حمرما يد لير الربي عمل مدًة اجلائر، فمثاليحرمتها من جهة وال إىل ضافة، باإلًفأمثال هذه الوظائف حمرمة ذاتا

ه ن منع عنإ، وًس حمرمايبلد ل إىل نقل البضائع من بلد أن ماكً حرام ذاتا، نيًذاتا، أما عمل حافظ احلدود يف وجه املسلم

  ً.املسافر بدون الرخصة تسلالى ، ومسًبايالقانون ومساه �ر

 مل جتز خمالفته نيورة من باب مصلحة املسلمكمور املذ وجعل بعض األ،ةية شرعيإسالم دولة كانت هناك إذا نعم

  .حةية الصحيسالمس الدولة اإليامر رئ أوطاعةإمن باب وجوب 

  

  ))الثائرون وحرية المطالبة بالحقوق((

ت العراق ناد إذا ماكة، يإسالم ريدولة غى ثاروا عل إذا  حبقوقهمنيبل املطانيوز ملسلم قتل الثوار املسلمجي وال: ٦ 

ه ي فني املسلمسالمجعل اإل خوا�م يف ماإهم بسائر يطالبون باحلقوق املشروعة هلم من تساويراد كة فثار األية العربيبالقوم

  هم ؤعطاإراد، بل الالزم كقتلوا األي  أنالعرب يوز للعراقجي  ال فإنهن،يمتساو

                                                

 



١٩٢

اسب كيف امل) رمحه اهللا(ى خ املرتضية يف الدماء، وقد نقل الشيتق  ال فإنهاضطرار يف قتلهم، احلقوق املشروعة، وال

  .مجاعظهر منه قبوله اإليه مما يت هو علك، وسكذلى  علمجاعاإل

قاتلون ين يالبغاة الذ يف نيانوا داخلك ، مشروعري غءيطالبون بشية وثارت فئة ية شرعيإسالمانت دولة ك إذا نعم

  .تاب اجلهادكورة يف كن املذياملوازى علهللا أمر ا إىل ءيتف حىت

ان اهلجوم حتت شرائط كّ إال إذا ى،دولة أخر يمسلم إىل دولة يوز هجوم مسلمجي نه الأظهر يرنا كومما ذ

  ).نينقاذ املستضعفإ( أو )ّل اللهيسب(جل  وألسالماإل

  



١٩٣

  

  ))الحركة اإلسالمية والتواضع((

ّ التواضع يف مقابل الله، ويف مقابل :ةيسالمبه العاملون يف احلقول اإلتسلح ي أن بجيا ممن أهم  ):٢٨ مسألة(

  .نيرب مسة الفاشلكنما التي، بنيالتواضع مسة الناجح فإن العلم، ويف قبال العمل،قبال عباده، ويف 

ن العصاة، قال يربكه للمتيؤتي شاء، واليه من يؤتهللا يم فضل من ايق املستقيلطرا إىل ة الناسي وهداسالمم اإلكوح

  :الشاعر

  يع سوء حفظكيو إىل وتكش

  ي املعاصكتر إىل فأرشدين

   وعلله بأن العلم فضل

  يلعاصى ؤتيال هللا وفضل ا

: )عليه السالم( قوله ريتفس وقد تقدم ً، وجسداًة، نفساريبكة وريل صغكطاعته يف إّما التواضع يف قبال الله، فهو بأ

 قلدوهي أن  فللعوام،مر مواله ألًعاي مط، هلواهً خمالفا،نهي الدً حافظا، لنفسهًان من الفقهاء صائناكمن)١(.  

  .بالطاعة أيتين أان وي العصكرتي أن لى كالقلب واجلسد، وعل: ز الطاعة اثنانكن مراإو

َوأن ال تـعلوا على ا: تعاىلقال  َُ ْ َ ْ ِّإينهللا ََ ٍ آتيكم بسلطان مبنيِ ُ
ٍ ْ ُ

ِ
ْ ُ)ه أحكامى رب علكتي أن هللاى  فالعلو عل،)٢

  . طاعاتهكرتيه ويب معاصكرتي �ا، ونيستهيو

ِتـقدموا بـني يدي ا ال: ىة أخريويف آ َ َ َ َُ ْ ِّ َ ِِورسولههللا ُ
ُ ََ)٣(.  

والتأخر، وهي قصة آدم زان التقدم يبد ماأل إىل ىخ البشر، واليت ستبقيقدم قصة يف تارأ عربة كيف ذل يفيكو

هما من يلكسبحانه هللا  فطردمها ا،ربك عصاه يف ال والثاين،يف الطمعهللا اى  عصحيث إن األولطان، يوالش) عليه السالم(

  .رمحته

َْ ربنا ظلمنا أنـفسنا وإن مل تـغفر لنا وتـرمحنا :قاال ،ما آدم وحواء فقد تاباأ ْ َْ ََ ََ ِ ْ ْ َّ ْ ِ َ ُ َْ ْ ََ َ  

                                                

 

 

 



١٩٤

ْلنكونن من اخل َ
ِ

ّ َ ُ َاسرينََ
ِ)همايعلهللا  فتاب ا،)١،  ُفـتـلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التـواب َّ ّ َ ُ ُّ ِّ ِ ِ ِ

َْ ََ َ ٍَ ِ َ َِّ ْ ُ َ َ

ُالرحيم ّ)ًربه قائالكتى عل يطان بقينما الشي ب،)٢ :ٍأنا خيـر منه خلقتين من نار وخلقته من طني ْ ْ
ِ ِ ِ
ُ َُ َْ َْ ََ َ ْ ََ

ٍ ْ ٌ ََ)إىل هللا فطرده ا،)٣ 

ْاخرج منها مذ: ته، وقالبد من رمحاأل َ ْ ِ ْ ُ َما مدحورا لُئوْ ً ُ َ َْمن تبعك منـهمَ ألملًْ ْ ُ َْ ِ َ َِ ْ َن جهنم منكم أمجعنيَئَ َْ َ ْ ُّ ْ ِ َ ّ َ َ«)٤(.   

 ،هيعدائه ومناوئأمام أ  حىت)صلى اهللا عليه وآله(هللا ة رسول اري سكيف ذل يفيكّما التواضع يف قبال عباد الله، فأو

صلى اهللا عليه (ظهرها قصة وروده أ يف عشرات القصص اليت من ،باد�مإ كلميوهو عاشرهم بلطف وتواضع يان كف كي

  .عدائهألد أ وعفوه عن ،وحده وحدههللا ا إىل  ونسبته الفتح،ل تواضعكة بك م)وآله

 غسل )عليه السالم(بالناس من بعده مثله، وعلي فعلوا يذه ليل تالمغسل رجي )عليه السالم(ى سيان عكقد و

 جلد الرجل ك دل)عليه السالم( الرضا اإلمام، وع احلايلية حسب التوزيإسالم دولة نيمخسى م علكو حافه وهيض يديأ

  .رضهأيف هللا فة اي وخل،يف الظاهر يسالمل العامل اإلكعهد  اخلراساين وهو ويل

اللحد، ىل  إالعلم من املهد فإن ،)ي بعضكعطأ كل كعطينأ: (لييف قبال العلم، فعن لسان العلم قوأما التواضع 

 يربكبعدم ت:  قال،ما وصلت إىل ن وصلتيبار العلماء من أك أحد  وقد سئل،خر حظهأسقط نفسه وأمنا إومن قصر ف

  .ال أعلم ل ماكنت أسأل عن كفقد 

ِكل امر: تعاىل قوله ًالي دلكيف ذل يفيك ف،وأما التواضع يف قبال العمل ْ ّ    ٍءُ

                                                

 

 

 

 



١٩٥

ٌمبا كسب رهني َ َ َ َ ِ)وقوله سبحانه،)١  :ِوأن ليس لإل
َ َْ ْ ُوأن سعيه سوف يرى  *َما سعىّنسان إال ََ ََ ْ َ َُ ْ ّ ََ)خ ي والتار،)٢

د يريخص ملن ، باألإنسانل كمور الزمة لهذه األ فإن ة،ربعمور األ مشحونان بالقصص والعرب حول هذه األريوالتفس

 حتلها ل اليت الكمن الصعوبات واملشان ياألمرن يتنف هذيك ملا ،سالمومة اإلكئة حيصار يف ه أو ،سالمقامة دولة اإلإ

 إىل الوصول(ن ياألمر أحد ديريمور، ومن بصغائر األ والتواضع لعباده، واخلربة باحلل وعدم االستهانة حىتهللا التوسل باّإال 

  : قول الشاعري ،ه الفشلريون مصيك أن عمل مبا تقدم فالبدي  وال،)مكالبقاء يف احل أو م،كاحل

  ايلياللسهر ى ومن طلب العل

  غوص البحر من طلب اللئايلي

  : وقال شاعر آخر

   لهمكلوال املشقة ساد الناس 

  قدام قتالفقر واإلياجلود 

نقاذ إ واألرضيف هللا م اكقامة حإد يري الذي نسان فاإلّالإمنا هو عنصر من عناصر التقدم، وإالتواضع مث إن 

  وال،ةيلكعمال الشست باألية ليولؤة يف نفسه، وحالة املسيولؤساد حالة املجيإ، البد له من نيالظامل يدي من أنياملظلوم

، بل ًانايحأر، بل والنفس كل الطاقات من املال والفكة، بل هي حالة توجب صرف ية والتحرريباملظاهر التقدم

 ،)سالمهم اليعل( ئمةاء واألينب يف األكما نشاهد ذلك، ماعتجسقط اعتباره يف االيبأن  ،عيوهي أهم اجلم ةيوالشخص

  قولون ي  ـالسلطة فقط الـ ان الناس ك ف،بسمعتهم ء حىتيل شكضحون بيانوا كم فإ�

                                                

 

 



١٩٦

  .ك ذلريغ إىل اهن، مسحور،كذاب، كافر، كنه جمنون، ساحر، إ :عنهم

  .مثلة من األك ذلريغ إىل ي،نه خارجإ : حتطمت مسعته، فقال الناس)عليه السالم( ني احلساإلمامو

  : نيمرعمل ألي أن بجية يولؤ حالة املسننسا وجد يف نفس اإلوإذا

  .شعر الناس بواقعهم الفاسد ي يف القطاع العام حىتوالثقايف يواالجتماع يواالقتصاد ياسيالس ياد الوعجيإ: األول

قسط الفاسدون يمة البد وأن لألً دائما ةريلمة االخكالحيث إن ن، وي املفسدني الناس وبنياد املواجهة بجيإ: الثاين

  .ا�م الصاحلونكمأخذ يل

ِولقد كتبنا يف الزبور من بـعد الذكر: قال سبحانه ْ ِّ ِ
ْ َ ْ ُ

ِ ِ ِّ َْ َ ْ َ يرثها عبادي الصاحلونَضْاألر َّ أنَََ ُ َ
ِ

ّ َ
ِ ِ ُِ)ة،يونك سنة ك وذل،)١ 

  : قول الشاعريون له الغلب، يك ًاريأخ الصاحلفإن 

   ا عواقبهاي من الدننيللمتق

  مثها الظامل اآلين تعجل فإو

  

  

                                                

 



١٩٧

  

  ))من اهتمامات الدولة اإلسالمية((

  :ةيسالمة اليت �تم �ا الدولة اإليساسمور األمن األ ):٢٩ مسألة(

  

  ))األخوة اإلسالمية((

ٌَإمنا المؤمنون إخوةخوة، األ: ١ ْ
ِ َِ ُ ِ ْ ُ ْ َّ)فاملسلم ى،بالتقوّ إال خرآلاى حدهم علفضل أل  فاملؤمن أخو املؤمن، ال،)١ 

س هو ي، ولكان له ذلك ك ذلريغ أو التجارة أو الصناعة أو بلد أراد الزراعة أي نه يفأ ماكبلد حل هو بلده،  أي يف

 أو شاء، يإسالمبلد  أي منعه عن دخول أن ماكة، يسالمعة اإلي حمرم يف الشرًايجنبأته ي بلده، وتسمري يف بلد غًايجنبأ

  .ةيسالمعة اإليه، حمرم يف الشريحملل ف أي منعه عن مزاولة أو ه،يقامة فمنعه عن اإل

ان ك ّالإرناه، وكهم االلتزام مبا ذيلزم علي سالملتزمون باإلي�م أ يف نيانوا صادقك إذا ةيسالمام الدول اإلكوح

ِفال وربك ال يـؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بـيـنـهم مث الجيدوا يف أنـفسه: تعاىلقال  ً. ونفاقاًذباكهم إسالم ِ ُِ َْ ُ َِ ُُّ ْ ُ َ َ َُْ َ َ َُ َ ُ َ
ِّ َ ّ َ ْ َ َِّ ًم حرجا َ ََ ْ

َمما قضيت َْ َ ّ
ًيسلموا تسليما وِ ُْ َ ِّ

َ ُ)٢(.  

  

  ))المساواة((

ة يالناس سواس: )صلى اهللا عليه وآله(هللا ما قال رسول اك ،يهل، فاملسلمون متساوون أمام القانون اإلةاملساوا: ٢

س يف الدولة يرئى فأعل ،)٣(ىبالتقوّ إال أسودهمى ضهم عليبهم، وال أليعجمى هم عليفضل لعرب  ال،أسنان املشطك

  .ة مع أصغر مسلميذاتلاالواجبات ة متساو يف احلقوق ويسالماإل

  

  ))العلم والعمل((

ِكل امر: قال سبحانه،  بالعلم والعملسالمم يف اإليتفاوت القن إ: ٣ ْ ّ ٌ مبا كسب رهنيٍءُ َ َ َ َ ِ)٤(.  

                                                

 

 

 

 



١٩٨

ِوأن ليس لإل: وقال
َ َْ ْ    .)١(َما سعىّنسان إال ََ

  .)٢(سنحي  مائل امركمة يق: )عليه السالم( ني املؤمنري أماإلماموقال 

  .نيفراد املسلمأون موجبة لتفاوت كت ة والسالح والسلطة الرية والعشيفاملال والقوة البدن

  : )عليه السالم( اإلمام إىل ويف الشعر املنسوب

   فاءكأالناس من جهة التمثال 

  م حواءبوهم آدم واألأ

   صلهم شرفأن هلم يف يكن إو

   واملاءنيفاخرون به فالطي

   �مإهل العلم ألّ إال ما الفضل

  )٣(دالءأى ملن استهدى اهلدى عل

  

  ))الحريات((

 ويف التجارة، ويف الزراعة، ويف العمارة، ،تابةك ويف الى،بداء الرأإ حر يف سالم يف منطق اإلنسانة، فاإلياحلر: ٤ 

  .حملرمةعمال اقوال واألمن األ  ما استثينّال، إءيل شكويف 

ْيضع عنـهم إصرهم واألغالل اليت كانت عليهم: )صلى اهللا عليه وآله( النيب قال سبحانه يف وصف ْ ْ
ِ ََْ َْ ََ ّ َ ْ َ َْ ُ َ ْ

ِ ُ ْ ُ َ)٤(.  

 فهو نسانة اإليبت حريكم كل حاك أن ماك، سالم فهو قانون باطل يف نظر اإلنسانة اإليبت حريكل قانون كو

ر كمهها ما ذأمور من أ فرعون يف )عليه السالم(ى الناس، ولقد حارب موسات ي حرإطالقزالته وإ جتب ،م جائركحا

َّأن أدوا ً:رراكم مكييف القرآن احل ِعباد الله ّ إيلَْ ِّ َ)٥( ،َأرسل معي بين إسرائيل ْنأ ْ ِ
َ ََ

ِ ِ
ْ َْ)٦(.  

                                                

 

 

 

 

 

 



١٩٩

  

  ))العدل واإلحسان((

  .حسانإحقه فهو ى ه علَ زدتوإذال،  العامل حقه فهو عدَتيعطأذا إ ف،حسان، وهو فوق العدالةالعدل واإل: ٥

ّإن: قال سبحانه َيأمر بالعدل وهللا  اِ
ِ ْ َ ْ ِ ُُ ِاإلحسانَْ

ْ ِ ْ)عداءمع األ وجب مراعاة العدل حىتي سالم واإل،)١.  

ََوال جيرمنكم شن: قال سبحانه ْ ُ َِّ َْ َآن قـوم علىَ
ٍ
ْ َ ْ تـعدلوا اعدلوا هو أقـرب للتـقوىال ْ أن ُ ّ ِ ِ ِ

ُ َ َْ َ ُ ُ ُْ ْ َ)٢(.  

ّإال: ره سبحانهكحسان ما ذومن اإل َيـعفون ْ أنِ ُ ْ ِيـعفوا الذي بيده عقدة النكاح ْ أوَ ِّ ُ َْ ُ
ِ ِ

َ َ
ِ ّ َ ُ ْ)٣(.  

َخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن اجلاهلني: ره بقولهكوما ذ
ِ ِْ ِ َ ْ ِ ْ ََ َ

ِ
ْ ُْ َْ ِْ

ُْ َ ْ ُ)٤(.  

  

  ))السلم والسالم((

 القدوس كامللهللا هو ا :له السالمإهله إ و،)ميكالسالم عل(ن السالم، وشعاره ي دسالماإل فإن السالم،: ٦

، السالم نيالصاحلهللا عباد اى نا وعلي السالم عل،...ها النيبيأ كيالسالم عل (:جزاء صالته السالمأ ومن ،السالم

  ..)..ميكعل

  .)ّاللهّ إال لهإهل ال أى السالم عل (:خر�مآ يف نيونوا سامليك أن موات بقصداألى  علنسانم اإلّسليبل 

َوإن جنحوا للسلم فاجنح هلا: عداءضع قانون السالم مع األيو ْ َ َْ َ ِ ْ ّ
ِ

ُ َ ْ َِ)٥(.  

ُيا أيـها الذين آمنوا ادخلوا : الدخول يف السالم إىل ل الناسكدعو يبل  ُ ْ َُ َ ّ َ َّ  

                                                

 

 

 

 

 



٢٠٠

ِيف السلم كافة والتـتبعوا خطوات الشيطان
ْ ُّ ِّ ُ ُ ِ َ َِّ ًّ َ ِ ْ ِ)١(.  

  

  ))المستضعفينإنقاذ ((

ِوما لكم ال تقاتلون يف سبيل ا: قال سبحانه، نيضعفنقاذ املستإ: ٧ َ َ ُِ ُ ْ ُ َ َوالمستضعفنيهللا َ َ ْ َ ْ ُ َْ)ان كً مسلما ،)٢

  ً.ن مسلمايكمل  أو املستضعف

ْوأعدوا هلم ما استطعتم : نةكرب قوة ممكأعداد إ بسالمأمر اإلي نينقاذ املستضعفإجل جل حفظ السالم وألوأل ُْ ََْ ْ َ َُ ّ ِ ََ
ْمن قـوة ومن ْ

ِ ِ
َ ّ

ٍ ّ رباط اخليل تـرهبون به عدو اُ ُ َ
ِ ِِ َ ُ

ِ
ُْ ِ َْ ْ ْوعدوكمهللا ِ ُّ ُ َ َ)٣(.  

  

  ))العلم واألخالق((

َهل يستوي الذين يـعلمون والذين اليـعلمون: قال سبحانه، خالق والعقلالعلم واأل: ٨ َُ َ َُ َْ َْ َ ََ َّ ّ ِ َ ْ ْ َ)٤(.  

   .)٥(ةل مسلم ومسلمى كضة عليطلب العلم فر: )صلى اهللا عليه وآله( النيب وقال

   .)٦(خالقارم األكمتم ممنا بعثت ألإ: )صلى اهللا عليه وآله(وقال 

   .)٧(اءينب حجة باطنة هي العقل، وحجة ظاهرة هم األ،نيحجتهللا ن إ: ثيويف احلد

  

  ))التعاون((

  ،التعاون: ٩

                                                

 

 

 

 

 

 

 



٢٠١

ْتعاونوا على الرب والتـقوى: قال سبحانه ّ َ َِّ ِْ ََ ُ َ والتعاونوا على اإلمث و َ َ َِْ ِ ْ ََ ُ ِالعدوانَ ْ ُ ْ)١(.   

  

  ))اليسر((

ُيريد ا: قال سبحانه، سريوال: ١٠ َبكم اليسر والهللا ُ َ ُْ ُْ ُ َيريد بكم العسر ِ ُْ ُ ْ ُ ِ ُ ُ)٢(.   

قون، وما اضطروا يطي  وما ال،علموني ما ال: تسع ميتأرفع عن : )صلى اهللا عليه وآله(هللا ث رسول ايويف حد

ر يف كلسان، والوسوسة يف التف د واليظهر بية، واحلسد ما مل ريان، والطيه، والسهو، والنسيرهوا علكه، وما استيلإ

   .)٣(اخللق

  

  ))النظام والنظافة((

ّمن كل: قال سبحانه، والنظام والنظافة: ١١ ُ ْ
ْ شي  ِ ٍء موزون َ ُ ْ َ

ٍ)٤(.  

  .)٥(مكمرأ مونظ: )عليه السالم( علي وقال

ّإن ا: تعاىلوقال  َحيب التـوابني وهللا ِ َّ ّ ّ
َحيب المتطهرينُِ َِّ َُ ْ ّ

ُِ)٦(.

  .)٧(انميالنظافة من اإل: )عليه السالم(وقال 

  

  ))الفقهاهة واالجتهاد((

م يكصول وعلنا األيعل :ثيداحل يفف، انكل زمان ومكً صاحلا لسالماإلى بقين  االجتهاد واالستنباط، أل:١٢

  .)٨(الفروع

   ،جرانأب يللمص: وقد اشتهر

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 



٢٠٢

   .)١(جر واحدأ ئوللمخط

  

  ))تفجير الطاقات((

وا هلم ريثيول: اءينب يف وصفه لعلة بعثة األ)عليه السالم( ني املؤمنريمأ اإلمامفقد قال ،  الطاقاتري وتفج:١٣

  .)٢(دفائن العقول

  .ر والتدبركالتفى ض عليات التحري والروااآلياتما ورد يف مجلة من ك

ل ك فإن ر مبنزلة القائد،كالف أن ك والوجه يف ذل،)٣( سنةني من عبادة سبعريرة ساعة خكف: ثيوقد ورد يف احلد

  .هكري لتفًرايمنا صار شرإر يل شرك أن ماكه، كريًا لتفريمنا صار خإ ّريخ

  

  ))تعمير األرض((

ِإن يف خلق السماوات: قال سبحانه، اتيون من آكتشاف ما يف الك وااألرض ريوتعم: ١٤
ّ

ِ ْ َ ّ  األرض وِ

َواختالف الليل و َِ ّْ
ِ ِ

ِالنهارْ َاما ويِق َهللا اَرونُكذَي َنيذَّباب، الَْلاأل ويلُ ألٍاتيآل ّ َعودا وُقً  ِقْلَ يف خَرونَّكَفَتـَيـَ وْمِِو�ُنُجى َلَعً

   .)٤(ِار النََّذابَنا عِقَ فَكَحانْبُ سًالِذا باطَ هَتْقَلَنا ما خَّبَ، رِضْرَاألَ وِماواتَّالس

ْواستـعمركم في: ىخرأة يويف آ َُ َ َْ َ    .)٥(هاْ

  .خبارـ والاآلياتها من ريغإىل 

  

  ))استيعاب الحياة والمعنويات((

اة يف هذه يصر احلحي أعتاب املادة، والى  علنسانوقف اإليمنتهاها، فال  إىل اة من مبدئهايعاب للحيواالست: ١٥

  املبدأ واملعاد  إىل رشدهيما كدة، املا إىل ضافةالروح، باإل إىل نسانرشد اإلي سالمخ البشر، بل اإلية من تارريالقطعة الصغ

                                                

 

 

 

 

 



٢٠٣

  .خي يف هذه القطعة من التارةتجاوز علمهم املادة احملصوري ن الي الذينيخبالف املاد

ْبل ادارك علمهم يف اآلخرة بل هم : قال سبحانه ُْ ْ َ َِ
َ
ِ ِْ ِ ُ ُ ْ َ َ ّ َيف شك بل هم منها عمونمنها ِ ُ َ ْ ِ ْ ُ ْ َ ّ َ)١(.  

ّلونك عن الرأَيسو: وقال سبحانه ِ َ َ َ ّ قل الروح من أمر ريب،ِوحُ َ ُِ َْ ْ
ِ

ّ ُِ)٢(.  

ى فخي ا العقل والروح مما الي والسنة املطهرة يف بدأ اخللق، ويف اجلنة والنار، ويف قضاميركتاب الكسهب الأمث قد 

  .نيمتدى عل

  

  ))التطور والتقدم((

  :ماماأل إىل ميوالتقد: ١٦

   .)٣(ومه فهو ملعوني من أ غده أسوانكوماه فهو مغبون، ومن ى يمن ساو: )عليه السالم(قال 

  .اةيون احلؤل شكلزوم التقدم يف العلم ويف املال، ويف ى دل عليوهذا 

  .ربكأهللا ا: قوليًفاقا أرحب، ف أمامه آسالمظهر اإلي يف جهة نسانلما تقدم اإلكو

  .)٤(ىَهَتـْ املنّكِّبَر إىل َّنَوأ: قوليو

  .)٥(ميلَ عٍمْلِع ي ذَّلُك َقْوَفـَو :قوليو

ّوقل رب: قوليو َ ْ ُ ً زدين علما  َ ْ
ِ ِْ)٦(.  

  .)٧(ٌديزَنا مْيَدَلَو: قوليو

   .قلب بشرى خطر عل أذن مسعت، وال  رأت، والنيع ما الـ  بنسانعد اإليمث 

                                                

 

 

 

 

 

 

 



٢٠٤

  

  ))اإليمان واالطمينان((

ِأال بذكر ا ،نانيأسباب االطمى ل الفضائل، ومن أقوكان الذي هو رأس ميواإل: ١٧ ْ ِ ِ ُتطمئن القلوبهللا َ ُُ ْ ّ
ِ
َ ْ َ)١(.  

  

  ))الثقة وحسن الظن((

  .عن سوء الظنى نهيخر، ولذا  باآلإنسانل كثق يث يعل ا�تمع حبجي سالماإل فإن  والثقة،:١٨

َّاجتنبوا كثريا من الظ: تعاىلقال  َ ً
ِ َِ ُ َ ّبـعض الظن َّن إّنْ ّ َ ْ ٌِْإمث  َ

)٢(.  

  

  ))أصالة الصحة((

  :نساناإلصالة الصحة يف عمل أو: ١٩

   .)٣(أحسنهى  عليكضع أمر أخ: )عليه السالم( ني املؤمنريمأ اإلمامقال 

   .)٤( حمملنيسبعى  عليكامحل فعل أخ: ثيويف مضمون حد

 بونحين ين الذإ: هميفهللا ن قال ايناه فهو من الذ أذناه ومسعتهيمن قال يف مؤمن ما رأته ع: ث آخريويف حد

   .)٦()٥(مي آمنوا هلم عذاب ألني الفاحشة يف الذَعيتشأن 

قله أ، وقال مل ًنه قال قوالأ مخسون قسامة كشهد عند فإن ،يك عن أخك وبصركب مسعّذك: ث آخريويف حد

  .ةي الشهادة الشرعري يف مورد غك وذل،يب العمليذك واملراد الت،)٧(�مّذكقه وّفصد

  

  ))أصالة البراءة((

  .دانتهإثبت ي ما مل إنسانل كة لءصالة الرباأ: ٢٠

                                                

 

 

 

 

 

 

 



٢٠٥

   .)١(نةيتقوم به الب أو نيتستب  حىتكذلى لها علك شياءواأل: )عليه السالم(ة الصادق يففي روا

   .)٢(سانهّجمي أو رانهّنصي أو دانهّهويون أبواه مها اللذان  يكالفطرة، حىتى ولد عليل مولود ك: ث آخريويف حد

ْر وازرة وزر أخرىَِالتزى  آحر، مبقتضإنسان وزر إنسانما عدم حتمل أ ُ َ َ ُِْ ٌ ِ)ر، كالذ إىل تاجحي ال يهي بدك فذل،)٣

  .بشع الظلمأ من ك آخر، وذلنسان إلإنسانة يولؤ احلاضرة حتمل مسنيان بعض القوانكن إو

اة وا�تمع، واليت من الالزم ي واحلنسانها يف بناء اإلي علسالمة اليت تعتمد اإلريثكال) صولاأل( من ك ذلريغ ىلإ

ة ي يف غانسانش اإليعية اليت حتت ظلها ينسانصول اإلهي األ أل�ا ي،سالمبله اإل نساينشاعتها يف ا�تمع اإلإل يالسع

  .هانةلون من اإل يهانته بأإمه ومنع عن ّركه وميركراد تأ ونسانخلق اإلهللا ا فإن السعادة،

ِقال ربك للمالئكة إين جاعل يف  ْوإذ: تعاىلقال 
ٌ
ِ ِ ِ

ّ ِ َ َ ْ
ِ

َ َّ ًخليفة األرضَ َ َ)٤(.  

َولقد كرمنا بين آدم: وقال َ َ ّْ َ ْ َََ)٥(.  

ّاجتنبوا كثريا من الظن: وقال ّ َ ً
ِ َِ ُ َ ْ )٦(.

ًيـغتب بـعضكم بـعضا الَو: وقال ُْ َْ َ ْ َْ ُ َْ)٧(.  

   ذا منع حىتإف

                                                

 

 

 

 

 

 

 



٢٠٦

  .كف مبا فوق ذلكيبة وسوء الظن، فيعن الغ

  

  ))حرمة التعذيب((

ًوان، فقد مشل العذاب عابدا يب احليتعذ ، بل وحىتنسانب اإليذ تعسالماإلى شد احملرمات لدأان من كولذا 

  .ثيما ورد يف احلدك ،هميديأنجه من ي فلم يكعبثون بدية يصبى ث رأيح

سقاط إل يالسع ،ة بصورة خاصةيسالمالدولة اإلى وعل ،ل مسلمى كالالزم عل أن يعيان من الطبكولذا 

جل ل جلان ألكيمن الواجب تشى رأ ينإنواع العذاب، وأختلف ب الناس يف سجو�ا مبيومات اليت اعتادت تعذكاحل

 يك، وحترًوالأومات بالفضح هلا كمثال هذه احلألغاء نة إلكل الوسائل املمكتقوم هذه اللجان ب بالذات هذا الشأن

 نيق املستضعفيظهر مصادأ من نيهؤالء املساج فإن ً،سقاطها ثالثانة إلكئة الوسائل املمي، و�ًاي العامل ضدها ثانريضم

اليهتدون سبي لة واليح يستطيعون ن اليالذ)١(.   

ْوما لكم ال: وقد قال سبحانه ُ َ ِتقاتلون يف سبيل اَ َ َ ُِ َوالمستضعفنيهللا ُ َ ْ َ ْ ُ َْ)٢(.   

  

                                                

 

 



٢٠٧

  

  ))التدرج والهدوء في تطبيق اإلسالم((

 حكاماأل إىل  املشروعةري غمحكاون االنتقال من األيك أن ة، فالالزميسالمقامت الدولة اإل إذا ):٣٠ مسألة(

ما عدم إة، ويسالمطاحة بالدولة اإلعداء من اإلن األكما متإدث رد الفعل املوجب حيج واهلدوء، لئال ية بالتدريالشرع

وجب تنفر الناس عن ي مما سالمء السمعة لإلوما سإ وى،سبب الفوضي مما ئ املفاجريعاب التغياستى مة علقدرة األ

  .يسالم اإلقاف املديإ وسالماإل

ة اليت ية يف الفرتة االنتقاليسالم اإلحكامق بعض األي ومالحظتها أهم من مالحظة تطب، حمرم وحمظوركل ذلكفإن 

، ًاجي تدرسالم اإل)صلى اهللا عليه وآله(هللا سوة، فقد طبق رسول اقاعدة األ إىل ضافةة، هذا باإلريقص ّالإون كت ال

  . مجلة واحدةسالمنزل اإلينه ملاذا مل أالم يف كال أيتي إذ  تام،ريل مجلة غن نزيك مل سالمن اإل ألكذل أن واحتمال

َْوقال الذين كفروا لو: قال سبحانه ُ َ َ َ ّ َ ُنـزل القرآن  الَ ُْ ُْ َ ِعليه ِّ
ًمجلة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتـلناه تـرتيالََْ َّْ ُ ْ ََ َ َ ُ ِ ِِ َ َِّ َ ُْ

ِ ِ َ ً َ ً َ ُ)١(.  

  : نيان المركفالتدرج 

  .ت الفؤاديلتثب: األول

  .عاب مرة واحدةياالستى ، لعدم قدرة الناس علًنزال مرتالن الالزم اإلأل: الثاين

  .نيعبة، وجعلت هلا بابك هلدمت السالمثوا عهد باإلي حدكقوم اللو: يويف النبو

  .كذلى من داللة عليال إىل )صلى اهللا عليه وآله(رسله الرسول أث ي ح،ث سعد بن معاذييف حد أن ماك

  

  ))الحفظ عن االنهيار((

  ار، وهذه يجل حفظ الدولة عن اال�ل البالد ألكل جلان يف كيب تشجي: ١

                                                

 



٢٠٨

ب الذي قد يالبالد عن التخرى ة عن التخلف، ومشرفة عليز، ومراقبة للدوائر الرمسكوامر املرة ألريون مسكاللجان ت

  .قوم به املخربوني

 األمرام مبهمة ي مجع املعلومات، والقني التجسس وبنيبفرق  ألنه )سالمجتسس يف اإل ال(نه أل بكستشي وال

  .ركعن املن يباملعروف والنه

 ً،املخرب جائز شرعاى التجسس عل أن ماكون له دائرة جلمع املعلومات، كت أن ةيسالمالدولة اإلى ومن الالزم عل

، )عليه السالم(علي  فعله كذلك و،فاركالى س عليون واجلواسي بالع)صلى اهللا عليه وآله(هللا بعث رسول ايان كولذا 

   .نةياملدى عل ينين عك :)رضوان اهللا عليه( ةيه حممد بن احلنفيخأل) عليه السالم( ني احلساإلماموقال 

 سرح املقدار الزائد الذي الي و،فراد الصاحلة من هذه اللجانة ببعض األيوبعد استقرار البالد تطعم الدوائر الرمس

  .هيلإحاجة للدولة 

  

  ))ش الشعبيالجي((

حيث إن ش السابق، يؤمن من اجلي ال إذ ،ةيون حافظة للدولة الفتك لت،افة البالدكيف  ش الشعيبيل اجلكيتش: ٢

 التيدو إىل ع بعض البالديتقط أو ام باالنقالبيوجب هلم القي سالمعداء اإلأغراء إ أو ون الطموحيك أن نكمن املم

قوة  ش الشعيبيعل هذا اجلجي فارغة هلم، مث وبطول الزمان واستقرار الدولة رأوا الساحة إذا بيام بأعمال التخريالقأو 

  .مهمتهم ين تنتهيح آخريبعناصر صاحلة منه، وتسر يش النظاميم اجلية، بعد تطعياطياحت

  

  ))المحاكم الشعبية((

ل كون قوام كي ،يسالمسلوب اإلاألى ن علك ل،ام مبهمة القضاء السابقيل بلد للقكة يف يم شعبكل حماكيتش: ٣

 إذا )١(كجواز ذلى نا نرإ، فًدايًة، اجتهادا أو تقليسالم اإلحكام باألنين العدول، العارفيواحدة منها بعض رجال الد

  ان ك

                                                

 



٢٠٩

 ي الدعاورية لسيعيالطب يجل عرفا�م با�ار ألني السابقني وبعض القضاة واحملام، عن ا�تهدًالكين ويرجل الد

  .مهاكمة يف حك للمحًونون سندايكعرفون الناس وين ين من أهل البلد الذيواملرافعات، وبعض املعتمد

  

  ))اإلبطال التدريجي((

ض يبطال حمالت اخلمر، مع تعوإ مثل ،ة يف البالديللمحرمات املتفش نةكل سرعة ممكب يجيبطال التدراإل: ٤

ا يج النساء البغايطال املباغي مع تزوبإش املتوسط، ويفل هلم العيكسب احلالل، مبا كقدرون به من التيأصحا�ا مبال 

 كبطال البنوإ و،يرشاد لتسد مسد املباغاحملالت اليت تقوم بالعقد واإل أي اد دور املتعةجيإمهن، ويهن وتعقريبعد تطه

 املسبب كوجب سحبهم املال من البنوي، مما نيسبب عدم ربح املودعي ة وجعل قواعد املضاربة حملها مبا اليالربو

  .فالسهاإل

  

  ))ضوابط الحدود((

ما كسائر البالد،  إىل ة، ومنهايسالمالبالد اإل إىل ة السفريمن حر ًال كياحلدود تراعى ة عليجعل ضوابط قو: ٥

ات هائلة يمكاد ري حتطم االقتصاد بسبب استكاب ذلجيإومن عدم  ،سكموال بدون مصدار األإاد وري من استًال كيتراع

 )ةيقانون احلر(ى راعي واحلاصل ،شة الناسيضر معيات هائلة مما يمكصدار إ أو ،يسالمضر االقتصاد اإليمن البضائع مما 

  ).وسكقانون حرمة امل( و)ضرر قانون ال(و

  

  ))ال لالختالط المحرم((

، نيال اجلانبكه لي الدرس والرتفري مع توف،أشبه وما ي والبنات عن بعضهم البعض يف املعاهد والنوادنيفصل البن: ٦

  .ذاكا هلن، وههل بعض املدرسة هلم، وبعضعجيً مثال

  

  ))المرأة وحقوقها((

 مبا ًايجي �ا تدرسالم وأمر اإل،رامتهاكق بياة اليت تليدخاهلا يف خمتلف جماالت احلإعطاء املرأة حقها املهضوم، وإ: ٧

  .ريها حماذية ترتتب علفية عنيسبب هزة اجتماعي ال



٢١٠

  

  ))حقوق العامل والفالح((

 ،هميلإة يسالمرامة اإلكرجاع الإ و،مها من سائر الطبقات احملرومة حقوقهم املغدورةريمل والفالح وغعطاء العاإ: ٨

  .يف االجتماع نساينون هلم شأ�م اإليكل

  

  ))العفو التدريجي((

رار ك فرصة تكسبب ذلي ال أن  مع مالحظة،العهود السابقة، حسب جدول زمين يعن جمرم يجيالعفو التدر: ٩

 مث ،ني جمرمسالمسوا يف منطق اإلي�م لأًن مساهم القانون جمرما، مع ي سراح الذإطالق بًوالأبدأ يا�تمع، فجرام يف اإل

 له هذا نياملسلم ويل فإن  للحدود،ًالي تعطكس ذلي، ولنيي جمرمسالمانوا حسب املنطق اإلكن ي الذينيقي احلقنيا�رم

  .احلق

 ي عن جمرم)عليه السالم( ني املؤمنريمأى هم، وعفرية وغكم يعن جمرم) صلى اهللا عليه وآله(هللا رسول اى ولذا عف

  .أسوة) عليهما السالم(�ما أ كش هم، والريالبصرة وغ

 عام يريل تغكم عام يف كح) قبله  ماّبجيان مياإل( و،)١()قبله ب ماجي سالماإل( ستفاد من قاعديتي أن نكميبل 

  .كانت املصلحة يف ذلك إذا ً خصوصاى،ن شاء عف إمراأل د ويلينه بأصالح، واإل إىل من االحنراف

  

  ))العقوبات وعدم التسرع فيها((

ي، سالميف اجلو اإل يمنا جترإ�ا أ العقوبات أدلة من نيالقدر املتق فإن ،العام يسالمئة اجلو اإليالتدرج يف �: ١٠

ت مخر ين حوانكمل ت إذا كذلك و،ارقالسى عقوبة القطع على ل أجركورفع العوز عن ال  جو الغىنسالمذا وفر اإلإف

  .ذاكشار�ا احلد املقرر وهى  علسالماإلى ها القانون أجريمحي

ًقامة احلدود عموما فراجع، إوجب ي وحنوه ال ين مثل االرتداد العمومأ، وكل ذليتاب اجلهاد تفصكيف  ناركوقد ذ

  .العاملهللا  وا،د التتبع والتأمليمز إىل ه حباجةيما حنن فيانت املسألة فكن إو

                                                

 



٢١١

  

  ))الدولة اإلسالميةمؤسسات ((

 الدولة ،هذاى  فنقول عل،ةيفروق شرع ة معيقراطمية تشبه الدولة الديسالمالدولة اإل أن قد عرفت ):٣١ مسألة(

  :مخسة أجهزةى عل ة تبىنيسالماإل

مة ار األياملنبثقة عن اختمة  وهي جملس األ،ةيقراطمية يف الدولة الديعياملسماة بالتشر، ةيقيالسلطة التطب: األول

  .ةءفاكهم العلم والعدالة والفقاهة واليالء تعترب فكلو

ل ثقة كيون الويك أن قال بصحةي ورمبا ،�اى ات املبتليالصغرى ة عليسالمطبق القواعد اإلي أن وشأن هذا ا�لس

ون من كحسب نظرهم فا�لس م الإ القانون نسيل  ال،ان يف ا�لس فقهاء عدولك إذا ًهاين فقيكن مل إة وءفاكذا 

  .هم يف اجلملةين للناس مع توفر العدالة والفقاهة فيخرباء خمتار

د، يًون جامعا لشرائط مرجع التقليك أن بجي يالذس الدولة ية، وهي عبارة عن رئيذيالسلطة التنف: الثاين

ة يساعدونه يف الدراي ووزراء له ني وعن مستشار،ما تقدم وجهه يف بعض املسائل السابقةك ،ةءفاكال إىل ضافةباإل

  .ورةك وحال الوزراء حال النواب يف الشرائط املذ،ذيوالتنف

س يالرئ ي مستشارينيتفوض تع أن مةق لألحيما ك ،بواسطة النواب أو مة مباشرةد األينه بييفتعى علس األيما الرئأ

  .دلة األطالق إلكل ذلك ،د الشعب مباشرةيب أو مةد جملس األيب أو سيد الرئيووزرائه ب

 ي،سالمر من الشروط يف الفقه اإلكها ما ذيعترب يف القاضي فية، وهي سلطة مستقلة يالسلطة القضائ: الثالث

يف قصة ناقة ى تقاضي أن  استعد)صلى اهللا عليه وآله(هللا رسول ا أن ما جندكس الدولة خاضعة هلا، يرئ ل حىتكوال

   كذلكو ،)٢(م عليكأقضا: )صلى اهللا عليه وآله( وقال ،)١()عليه السالم( إىل علي عرايباأل

                                                

 

 



٢١٢

  .نيقيتب الفركورة يف كمذى يف قصص أخر

 إىل ه،ريتاب الغارات وغكرها كما ذك ،)١(ه يف قصة الدرعيقاض إىل ىتقاضيأن ) عليه السالم( علي  استعدكذلكو

  .ك ذلريغ

 طالق إل،نهييعمة يف تجملس األ أو سيول الرئخي أو بنفسها،) ر العدليوز(القضاة  ي قاضنيعي أن مةق لألحيو

  .ما تقدمك دلةاأل

، بل تشتمل رياخل إىل ر والدعوةكعن املن ي باملعروف والنهاألمرقة سلطة ية، وهي يف احلقيالسلطة الصحف: الرابع

 والشعراء تب والناسك، وهي مبنزلة الًعالم مطلقاها سلطة اإلي الضال، وتدخل فميه الغافل وتقويرشاد اجلاهل وتنبإى عل

 أو س الدولةيبسبب رئ أو مة مباشرةما بسبب األإسها ي رئينية، وتعيسالمعصر اإلقومون �ذه املهمة يف األيانوا كن يالذ

  .ما تقدمك مةبسبب جملس األ

س، اليت جتعلها يون واجلواسي وهي عبارة عن الع،)املباحث( أو )مناأل( أو )الرتل اخلامس(ـ بى سميما : اخلامس

   :ة، ملهمات ثالثيسالماإلالدولة 

  .شبه أفار يف الداخل واخلارج، لتعرف الدولة نشاطا�م ومقدار قو�م وماكالى  مهمة التجسس عل:األوىل

  .نيستهان بالقواني رات والك يف داخل الدولة، لئال تفشوا املننين والقوانيمهمة حفظ املواز: ةيالثان

 ن اليالذ أو طلقها أعداء الدولةيشاعات اليت ًا ضد اإليًون سورا واقكمجع املعلومات اليت �م الدولة وت: الثالثة

 فإن مة،األ إىل صال أغراضهايإ ويف ،ج الدولة يف مهامهايترو إىل ضافة�م جاهلون غافلون، باإلأّ إال غرض هلم

  املقابالت 

                                                

 



٢١٣

  .زهاق الباطلإق احلق وية هلا أثرها يف حتقيالفرد

ما هي حال كة، كلقاء الناس يف التهلإصوات وات وخنق األيبت احلركجل  ألسالم يف اإل)املباحث(س يول

  .يف احلال احلاضر ةيسالم املسماة باإليف غالب الدول) املباحث(

ى ون علي بعض الع)صلى اهللا عليه وآله(مثلة، فقد جعل الرسول أ هلا سالمجند يف اإل) املباحث(وهذه السلطة 

أمر يسواق دور يف األي )عليه السالم( علي انك كذلك، ونياملنافقى  علًناي ع)لهصلى اهللا عليه وآ(ما جعل ك ،فاركال

 �ذا االسم ي وقد مس،)احملتسب(باسم  يسالمم اإلكة من احلء يف أزمنيم هذا الشي وقد أق،ركملنعن اى نهيباملعروف و

  .سبحانههللا عمل عمله قربة وحسبة ي أي )احلسبة(نه من أ أو ،مورتسب األحيألنه 

ات الناس يبت حلركالدوائر الزائدة  إذ ،أقل قدر من الدوائرى ة عليسالم قد عرفت لزوم اقتصار الدولة اإلك إنمث

ة، ولذا تتوفر ريثكأموال  إىل حتتاج الدولة ث تتقلص الدوائر الي وح،نيل لطاقات املوظفيموال الدولة وتعطهدار ألإو

صلى اهللا (فعله الرسول يان كما ك ،ني عامة املسلمنيب ـ عية املشاريفاكو نيبعد رواتب املوظف ـ موال يف الدولة لتوزعاأل

  ً.باطال أو ًه حقاؤ وخلفا)عليه وآله

  



٢١٤

  

  ))العفو عن المجرمين أو الحكم عليهم((

 نيالعفو عن ا�رمى علاأل يسالمم اإلكم الطغاة جاز للحاكة أطاحت حبيإسالمقامت ثورة  إذا ):٣٢ مسألة(

  ً. صالحاكذلى رأ إذا مة األن أجرموا حبقيالذ

قتل يفال  ، عن أهل البصرة)عليه السالم( علي ى وعف،ةك عن أهل م)صلى اهللا عليه وآله(هللا رسول اى ما عفك

  .هم وشأ�مكرتيمواهلم وأأخذ ي  وال،مستحق القتل منهم

فار بدر ك من )وآلهصلى اهللا عليه (ما أخذ الرسول ك ،ةيأخذ منهم الفدي أن ً صالحاكذلى رأن إ ق لهحيما ك

  .م ومصادرة أمواهل،ستحق القتل منهميق له قتل من حي كذلكة، ويالفد

ن يق املفسديونوا من مصاديك وأما بأن ،قتلي بأنه سالمأشبه مما نص يف اإل ما أو ما بأن قتلواإواستحقاق القتل 

َإمنا جزاء الذين حياربون ا: ما قال سبحانهك، األرضيف  ُ َِ ُ َ ُّ ُورسهللا ِّ ِوله ويسعون يف ََ َ ْ َ ْ َ َ ُيصلبوا ْ أوَُُّيـقتـلوا ْ أنًداَ فسااألرضَُ  ْ أوَُّ

ٍتـقطع أيديهم وأرجلهم من خالف ِ ِ
ْ ُْ ُْ ُْ َ ََ

ِ ْ َ ّ َ َيـنـفوا من  ْ أوُ
ِ

ْ َ  ّالإ و،قهي من مصاد فإنهقيًس خاصا بقاطع الطري واملفسد ل،)١(األرضُْ

اء يف السجون، وهل يبر، ومثله معذب األك ذلريغ إىل نيدق املفسياء من مصاديبرفالقائد الظامل الذي أمر بقتل األ

َْفمن اعتدى:  لقوله سبحانهكبعد ذلي  ال،به مبا عذب به، احتماالنيم تعذكللحا ِ َ َ عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما  َ ِ ِْ ِِ
ْ َْ ََ َُ َْ َ ْ ُ

ْ عليكم َْاعتدى ُ ََْ)٢(.  

ن املناط املستفاد من عدة مواضع يف باب حق السجن ملا تقدم م يسالمم اإلكون للحايك أن بعدي ما الك

عليه ( علي ة، وسجنريثكلة واليفرق يف املدة القل بدر، والى  أسار)صلى اهللا عليه وآله(هللا السجن، وقد سجن رسول ا

  . سراحهم)عليه السالم( فأطلق )عليه السالم(د شباب أهل اجلنة يهم سيشفع ف  حىتني بعض املنحرف)السالم

   حقه بالنسبة إىل ضافةة، منهم باإليأخذ الفد أو قتلهم أو اره يف سجنهميخ  إىلهذا بالنسبة

                                                

 

 



٢١٥

ن بصدد ولسنا اآل ،ةميركة اليما يف اآلك األرضهم من يرجلهم من خالف ونفأهم ويديأصلبهم وقطع إىل 

  .حمله إىل ولكل، بل هو مويالتفص

  

  ))أموال الطغاة((

  : نيمر�ا ألله مصادر أن أمواهلم فالظاهر إىل ما بالنسبةأ

ة يناج بينى ن علميمواهلم، ولذا مل  ألنيانوا مستحقك�م  أأهل البصرة الى  علّمن) عليه السالم(ًا يعلن إ :األول

  .ورة يف �ج البالغة وشروحهاكيف قصة مذ

  .)عليه السالم( اإلمامالم كظهر من يما كة، كأهل مى عل )صلى اهللا عليه وآله( الرسول ّ منكذلكو

َْفمن اعتدى: نه مقابلة باملثل، قال سبحانهإ: الثاين ِ َ َْ عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى َ ََْ ِ ِْ ِِ
ْ َْ ََ َُ َ ْ ْ عليكم ُ ُ ََْ)ذا إ ف،)١

ون يك أن لزمي وال ،مواهلمأة مصادرة يسالمانت للدولة اإلك ،ما هي شأ�مكاء يبرموال األأانت السلطة اجلائرة تصادر ك

ان كمن  فإن ،ان جزء نظام جائرك أن يفيكاء، بل يبرموال األأمواله قد صادر هو أة مصادرة يمسالد الدولة اإليالذي تر

ُفـعقروها: )عليه السالم(يف قصة صاحل  ما ورد يف قوله سبحانهك ، النظامك ذلأحكام بًوماكون حميكجزء نظام  َ َ َ)٢(، 

  .لعقابباهللا  ولذا عمهم ا،كعهم لرضاهم بذليمج إىل نسب العقر نه تعاىلإ

  : نيمرأن الالزم مالحظة كهذا ول

 إىل ءيسيل ما كحيث إن ، سالممسعة اإل إىل ءيسيما  يسالمم اإلكوجب عمل احلاي ال أن مالحظة: األول

  .هم واملهمه من باب قاعدة األكب ترجي سالممسعة اإل

 من ًأيضاه كلزم تري فإنه ،قرب من نفعهأون ضره يك مما ، يف الدولةككسبب عمله التفي ال أن مالحظة: الثاين

   ري أم أن اإلمامهم واملهم، وقد وردباب األ

                                                

 

 



٢١٦

  .ره فراجعك من ا�دام عسً خوفاحكام بعض األك تر)عليه السالم( نياملؤمن

صلى اهللا (الرسول ى ل راد علك فّالإ و،كان بسبب ذلك حكام لبعض األ)صلى اهللا عليه وآله( الرسول كولعل تر

 يف قصة حاطب، كنيمن جتسس للمشر إىل  بالنسبةكذلك و،رهيب تعزل فار عن احلرب وجك و،رهيب تعزجي )عليه وآله

خ يات والتواريورة يف الرواكة املذريثكها من القصص الريغ إىل ،لة العقبةي يف ل)صلى اهللا عليه وآله(ومن أراد قتل الرسول 

  .اآلياتو

 حكامة باألياألول حكاملزم مجع األية، بل يحرفست جامدة يل مكيف باب احل ةيسالم اإلحكاماألن إ :واحلاصل

 وعدم جواز نية املسلميوقاعدة تقو ،)٢(علوي سالماإل وقاعدة ،)١(ضرر الهم واملهم، وقاعدة  مثل قاعدة األ،ةيالثانو

ٍوأعدوا هلم ما استطعتم من قـوة: تعاىلفهم أمام االعداء، املستفادة من قوله يتضع
ّ َُ ْ َ

ِ ِ
ْ ُْ ََْ ْ َُ ّ َ)٣(.  

ه يف القلوب، ولذا مجع الطعام لبعض حماربيهتم لتأليان كنه أ )صلى اهللا عليه وآله(حوال الرسول أظهر من يبل 

ش ي جل)عليه السالم( علي  فتح املاءكذلك لقلو�م، وًفاية تألكم إىل ربي وأرسل ببعض غنائم خ،ث فقدوا الطعاميح

ها من القصص املبثوثة يف ريغ إىل ،ب احلراحص املاء أل)ه السالمعلي( نياحلسى قجوائز اخلوارج، وس يعطيان كة، ويمعاو

  . واختاذ العربة منهاةًدا لالستفادية مالحظتها جيسالملدولة اإلعلى اب جيمما  يسالمخ اإليالتار

لة ام الدويق فإن ،لمةكد اليلفة وتوحة مراعاة بقاء وحدة الصف واأليسالمأعضاء الدولة اإلى الالزم عل أن ماك

 إىل ًانايحأ يؤدي و،لمة املوجب لضعف الدولةكان توجب تشتت اليح من األريثكة يف فيصادفها ردود فعل عنين أد والب

  ن كمي  وال،سقوطها

                                                

 

 

 



٢١٧

هم واملهم ، وجعل العفو والصفح والتواضع ومالحظة األًة دائمايكثرباالستشارة وأخذ آراء األّ إال وحدة الصف

  .زيسبحانه بعزهللا اى عل كخالص، وما ذلإل صدق وكًشعارا عن 

  



٢١٨

  

  ))ًالمعرفة أوال ثم اإلنهاض((

  :نيعرف أمري أن دي من جدسالم�اض اإلإد يريل مسلم مثقف ى كلزم علي ):٣٣ مسألة(

انت ك نيضعفها ح أو  واملؤثرات اليت سببت سقوط الدولة،ة وسر قو�ايسالمللدولة اإل يساسل األيكاهل: األول

  .ئمةاق

الصلبة ) ةياخللف(ة ياألرضقامة إ أو قامة الدولةإما إ، سالمهم اإليديأى ن قام عليمجايل للزعماء الذخ اإليالتار: الثاين

  .يف زمان سقوط دولته أو ،ام دولتهيّنزله الله، سواء يف زمان قأما كًا ي حسالماإل ياليت بسببها بق

  : تاب فنقولكا اله هذيقتضي ًر موجزا عن املفصل مبقدار ماكن نذياألمر إىل ًحايوحنن تلم

  : مورأان يظهر ببي فاألول األمرما أ

  

  )) وأسبابهاوحدة القانون((

  .أمم أو سببان وحدة القانون يف أمةين ي أمركهنان إ ):األول(

وحد ي البد وأن ،هيلإلهم حمتاجون ى ك من القر وجمموعة ماء واحدكان هناك إذا ًوحدة احلاجة واهلدف، فمثال: ١

 ومن ،يركال إىل حتاجا إذا ًالنهر مثالى ريكف كيو ،قسم هذا املاءيف كينه أ من ًانطالقا ،ىهذه القر نيهذا املاء قوان

   .حدث تنازع إذا نهميبى قضيف كي و،من املالى  وعل،هيريك

د وعادات ية تقاليل قركرتم حي والبد وأن ،خ بعضيفهم بعضهم تارين أالبد وى القر هايلأ نيم االختالط بكوحب

 ريغ إىل جعل قواعد عامة، إىل ن، والبد هلذا االحرتام املتبادل من ضوابط، والضوابط بدورها حتتاجيخراآلى لقرد ائوعقا

ة  خاصنية قوانيل قركانت لكن إع ويم اجلني بكوحدة قانون مشرت أو ًوحدة القانون مطلقا، إىل خرةباآل ينتهي مما كذل

  .�ا يف اجلملة

  .وحدة احلاجة إىل هذا بالنسبة، كذل إىل هل قطر واحد، وماأ و، واحدهل بلدأ نيوهذا هو سر وحدة قوان

  ترتبط بعضها ببعض  متشتة الى انت قرك إذا ً فمثال،وحدة اهلدف إىل ما بالنسبةأ



٢١٩

احلاجة كون يك كالدفاع املشرتن إ ثي حً،سبب هلم قانونا واحدايالعدو هذا  فإن  عدو واحد،ًاعي مجمجهاها

  .ةكق احلاجة املشرتي مصداق من مصادك بل اهلدف املشرتى، القرنيواند قية يف توحكاملشرت

ا بعضها من بعض يتقارب الدن إذ ،سالمومة اإلكومة واحدة هي حكح إىل ريا تسيالدن أن فكيظهر يو�ذا 

 قانونحيث إن القانون، و ةوحد إىل ا� ينتهين أ واالتصاالت البد و عن التقاربةئاهلدف الناش وةاحلاجووحدة 

  .سالمقانون اإل إىل ايالدن يوجب هلم السعادة البد وأن تنتهيل البشر وكل مشاحي أفضل قانون سالماإل

له واحد هلم إعرتفون بي ،مهاريمن خمتلف البالد واللغات وغ نياملسلمحيث إن  سالم يف اإلً فمثال،نيوحدة الد: ٢

  .عيسبب وحدة القانون للجميه له، الذي بدورلهم يف قانون هذا اإلكنخرط ين أًعا، البد ويمج

، نيسب رهك مبا ئل امركن أ وى،بالتقوّإال  أحد ىحد علفضل أل نه الأ و،ني املسلمنيوهذا هو سر املساواة ب

عن ى فائة هو عبارة أخرك وال،ةءفاكال إىل ترجع  من الوجوه الفارقة اليت الك ذلريغ ات واليميقل إات واليقوم نه الأو

  .ىالتقو

  

  ))والمبادئ الساميةالقانون ((

  : نقول،ث عرف وجه وحدة القانوني ح:)الثاين(

ة ي السامئاملبادى لما اشتمل القانون العام علك ف،ة وعدمهي السامئاملبادى  وضعفها اشتماهلا علنيسر قوة القوان

  .سكس بالعك والع،ةي قونيون القوانكت

يف  أو عةييف الشر أو دةي سواء يف العقئاملبادى مسأى ه مشتمل علحيث إن ،تهي وأبدسالموهذا هو سر قوة اإل

ة، يخالقة، واأليالعباد(، وشرائعه ًالي وتبدًاليتقبل تعد خالدة ال) ة، املعاداإلمامّالله، الرسالة، ( عقائده ً فمثال،النظام

 نسانلنفع اإلقة ويون مطابقة للحقكة تية واقعية فطريإنسانسس أى سست علألها ك) هارية، وغية، واملعامليواالجتماع

  ذ يدها التنفيمة بن األأم، وكم، واشرتاط عدالة احلاكيف احلى الشورك(ة، ونظامه ائة يف مائم



٢٢٠

  .لةيته الطوريحسن نظام عرفه البشر يف مسأ) عيالتشر ق، اليوالتطب

  

  ))الشورى والحكم المطلق((

  .)م املطلقكاحل(ضه ي وحول نق،)ىالشور(الم حول كال أيتي وهنا :)الثالث(

صلح حبال لألهللا �ما جعل من ا، أل)عليهما السالم (اإلماميف قبال النيب وى شور بعد اعرتافه بأنه ال (سالماإلفإن 

مواصفات خاصة مشروطة يف ى  املشتمل عل،سية النتخاب الرئيمن الرعى م الشورك احلأساس جعل ،)دار�مإمة يف األ

  .سالمس مما قرره اإليالرئ

من جبعله أما كادة، ي من االحنراف يف القسالممن اإلأ و�ذا ي، وراثريغ أو انك ًايوراث )م املطلقكاحل(ورفض 

  .نحرفيذ يالتنف نحرف والي عياالحنراف يف القانون، فال التشر العامة من نيالقوان

انا كا مك ، االستشارة: يف خطوا�مانيعلمان املسلمي )عليه السالم( وعلي )صلى اهللا عليه وآله(ان الرسول كوقد 

شق أ كم ذا سلوكون احلايك أن ، بل علماهم لزومكة السلويفكيو، شية يف سبل العيم مع الرعكللحا يعلما�م التساوي

  ً. وزهداً جفافاأكثرشة ييف العبادة واملعاملة، وذا مع

ِوشاورهم يف : مكيالقرآن احل يفف ْ ُ ِْ    . )١(األمرَ

ت يبأم أاره الدهر، كش وميهم جشوبة العكشار أ والني املؤمنريمأ قال يلي أن أأقنع: )عليه السالم( علي وقال

  :ما قال القائلكون كأ أو ى،حرباد كأ وىبطون غرث  وحويلًمبطانا

  ت ببطنةيتب أن ً داءكسبوح

  القد إىل باد حتنكأ كوحول

   . )٢()عليه السالم( هالمكآخر إىل 

  

  ))ما حدث في الزعامات اإلسالمية((

   :ةيسالمث يف الزعامة اإلنه حدك ل:)الرابع(

  .ىالشور إىل ف والوراثة، عوض استنادهيالس إىل مكاستناد احل) ١

                                                

 

 



٢٢١

  .شة ويف العمليمة يف املعاأل ةام عن مساواكترفع احل) ٢

مجلة منها يف بعض  إىل  مما قد أشرناى،من املأسى صحيال  ه مايالذي ف) م املطلقكاحل(ن ياألمرن يمع هذجيو

 يله، وعن مأسكالعامل ى  علسالمطرة اإلي عن عدم سريخ واألاألولهو املسؤول ) م املطلقكاحل(هذا املسائل السابقة، و

  : ، ولذا قال الشاعرسالمخ بعد اإليطول التارى عل) ني املسلمري وغنياملسلم(ة يالبشر

   ه أمورهايلإى ولو قلدوا املوص

  لزمت مبأمون عن اخلطرات

ًا سجحاري�م س ولسار): ها السالميعل(اهرة قة الطيقول الصد إىل كوقد أشار بذل ً، ها يعل(المها كآخر  إىل

  .)١()السالم

  

  ))دادمن عوامل االستب((

  : نيم املطلق امنا انبثق عن عاملكار باحلواالستبداد واالستئث

  .وحب الرئاسةى اهلو: ١

قطن بالدهم يان كث يأحواله، حاره وكل أفكة تأثر بالروم يف يمعاوحيث إن  ،ة من الرومانيتعلمته بنو أم: ٢

تهم، وسار يفكياته اخلاصة والعامة بيف يف حكي وت،هميج ف وقد تزو،هري مثل سرجون وغ، منهمريستشيتبهم وك أقريو

  .. ةياله بنو أممنوى عل

 يف اللونّ إال ءيل شكتهم يف يفكيفوا بكي وقد ت،انوا منهمكأعوا�م حيث إن  ،ما تعلمته بنو العباس من الفرسك

ن ايد ما عصف باألسالم لعصف باإل)هم السالميعل( الطاهرون ئمةتسرتون حتتها، ولوال األيانوا كة اليت يالصبغة السطح

  .السابقة

  

  ))داداالستبمآسي من ((

 ة اليثر يف تأخر البشراألى ان هلما أقوك ،هييف مجلة مآس ،نين بارزيمرأم املطلق ك وقد سبب احل:)اخلامس(

  . فحسبنياملسلم

                                                

 



٢٢٢

ن الوالة �جوا �ج اخللفاء يف الظلم مما سبب الثورات إ ف،ام والوالةكة اليت أثارها ظلم احليالثورات الداخل) ١

نما يب ،بعادهأل كيف  ديتصرف يف بناء عامل جد أن ان من املقرركة اهلائلة اليت يسالم القوة اإلتاملتالحقة اليت أضعف

  .مة وهدر طاقا�ات األيصرفت يف تفت

مة عن املثل اء باللهو واخلمر والنساء أوجب ابتعاد األاألمراشتغال اخللفاء وحيث إن مة، ات األي معنوضعف) ٢

ا�ا، يضعفت معنو إذا بله التقدم كتقدر من التماس مة الأة يأ أن  ومن الواضح،)هاكن ملويدى ن الناس علإف (،ةيالسام

  : ما قال الشاعرك

   تيخالق ما بقمم األمنا األإف

  م ذهبت أخالقهم ذهبواهفإن 

 )الوفاء بالعهد( و)وتعاون بعضهم لبعض) (احرتام بعضهم لبعض( و)دلةاالثقة املتب(بـ  كمة تتماسن اإلإف

ء يف يل شكات ضعفت يات واخللفيذا ضعفت املعنوإ، فك ذلريغ إىل )داء االمانةأ( و)واالتقان يف العمل) (الصدق(و

ء يف يأثرها السى ة مما نريسالممة اإل يف األكل ذلكما حدث كعداء، ها األيلتسلط عيمة واألى مة، وبضعفها تتالشاأل

  .وميال إىل نياملسلم

  .سألةه يف بدء امليلإشرنا أالذي  األول األمريف ً موجزا المكهذا متام ال

  

  ))ز أعمال زعماء اإلسالمموج((

ته ي وأهل ب)صلى اهللا عليه وآله(رسول ن هم عبارة عن الي الذسالمعمال زعماء اإلأيف موجز من  : الثايناألمر

  : فنقول) عليهم السالم(رام كال

  

  ))عظم صلى اهللا عليه وآلهالرسول األدور ((

، ولذا  القمةيفللنجاح  طية التخطيانكمإان من وفور العقل واحلزم وك فقد )صلى اهللا عليه وآله(ما الرسول أ) ١

بعده سواء من  أو ن جاء قبله مم أحدكن من مثل ذلكتميمل  ن مبايمة والدس الدولة واألية من تأسرين يف مدة قصكمت

  .نيمن املصلح أو اءينباأل

   من سالمن أفسدوا اإليالذى على ف أبقكينه أل ؤوالتسا



٢٢٣

 ،سبحانه لههللا م ايب بواسطة تعليعلمه بالغ إىل ضافة، باإلكذلى دل عليان كحداث منطق األ أن بعده مع

عة ي طبريغيًن خالقا ليكًان مشرعا ومل كمنا إ )صلى اهللا عليه وآله(الرسول نسان أن ف اإلعر إذا ،)١( حازمريظهر غي

ٌِّفذكر إمنا أنت مذكر: مكيالبشر، ولذا قال القرآن احل َِّ َُ َ َْ ِّ ْ ُِلست عليهم مب، َ ْ
ِ ََْ َ ْ ٍيطرَسَ ِ ْ،رفون أفراد قالئل حىتحين ي وهل الذ 

  .)صلى اهللا عليه وآله(هم الرسول يعل يقضي

 فرعونل يأخر من قب يان قبله أسامكما ك ،قوم بنفس أعماهلمايخر آان اسم كان لية وأبوسفين معاويكذا مل إف

 ق حىتية الطرءراإساهم يف يل ي الرشد من الغينيتب) صلى اهللا عليه وآله(مهمة الرسول ن إ عمال،منرود قام بنفس األو

  .)عليه السالم( ي املهداإلماميف زمان  كون ذليكما ك ،ل املرموقيالتعدلوف السنوات بر الزمان ألم أيتي

 ًا اليعيًون تصاعدا طبيكمنا إها ريوغ والعمراين يوالعلم يوالتجار يحاله حال التصاعد الزراع نساينفالتصاعد اإل

صلى اهللا (سول د الرين بيك مل ك اخللق، وذليريمنا بتغإع، وين بالتشركمي  اليريفالتغ ،ونكيف الهللا قرره ا حسب ما ًايفجائ

  .)صلى اهللا عليه وآله(ده ملا فعله يان بك، بل لو )عليه وآله

نقصت مقدار  ملا زدت وال يديون بكالهللا لو فوض ا: نه قالأ )رمحه اهللا(ى ن الطوسيالد رينقل عن العالمة نصي

 أو نقصان الكولو ه خبال وفساد، يصة فيادة ونقيل زك أن حىت الصالح لماكون خلق يف كال أن كد بذليري ،شعرة

 ون آخر الكان ك لريغي أن سبحانه، ولو أراد سبحانههللا ًصالحا لفعله ا ينيوك التيريان التغكلو  إذ ،ادة مقدار شعرةيالز

  : يجده، قال الشاعر الفارس أواض املطلقي فالف،ة الوجوديون الذي له قابلكنه هذا الأون، واملفروض كهذا ال

                                                

 



٢٢٤

  برو استجهان چون چشم وخال وگوش وا

  وستيكش نيخو يجاه بى زيچ ه هرك

 خارج عن مهمة  فإنه،عابياالست ملاع الان املقصود هنا اإلكة، ويسالمور يف الفلسفة اإلكالم مذكل هذا اليوتفص

  .املبحث

  

  ))أمير المؤمنين عليه السالمدور ((

املقرر  ينيوكطار التر يف اإلسويصالح امل من اإل)عليه السالم( علي  فعل)صلى اهللا عليه وآله(الرسول كو) ٢

 بالتفرق سالممن ذهاب اإلى شخيان كث ي فح،)عليه السالم(من أفعاله  أي ح يفيمغمز صح أي جتد خلقة، ولذا ال

 سالمث ذهب هذا اخلوف بقوة اإلي وح،)عليه السالم( اإلمامة قعد يالدولة الفتى بسبب انقضاض الفرس والروم عل

  .)عليه السالم( اإلمام�ض 

 يعي دور املصحح، وهذا طب)عليه السالم( اإلمام دور املؤسس، ودور )صلى اهللا عليه وآله(ان دور الرسول كف

قاتل يان ك )صلى اهللا عليه وآله(نه أ ، وهذا هو معىنزي دور الفرز والتمكبعد ذل أيتي ن مثيوك فلها دور الت،ةكل حركل

  .ليأوالتى قاتل علي )عليه السالم( علي انك و،ليالتنزى عل

 ،اخلوارجكن يالد إىل  واحنراف،ةيمعاوكا يالدن إىل  احنراف،ثالثة أقسامى ون عليكطار االحنراف يف اإلحيث إن و

 هذه االحنرافات الثالثة، ولذا ملا ينيب ت)عليه السالم( اإلمامل مهمة كان ك ،أهل اجلملكن يا والديج من الدنيواحنراف مز

  .لهاكا ومشاي الدنه من مهومحيريانتظر أشقاها ل و)عليه السالم(دوره ى نها انتهيب

 وهوة ،ةيتنف بارتفاع اجلبل من ناحكم يق جبلي يف طرريارة اليت تسيمنثل االحنرافات الثالثة بالس أن  أردناوإذا

 إىل رة وتاكذا إىل لها تارةياملرتفع والسفح ومتا إىل ارةيل السي من مًالكن إ :قولن أن ان لناك ،ةية ثانيلسفح من ناحا

انوا ك فأهل النهروان ،)عليه السالم( اإلماملها دور ثميان كق الثالثة واالستقامة مما ها فالالزم جتنب الطري خطر علكذل

  ان كة ي ومعاو،لون االصطدام باالرتفاعثمي
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جل ان ألكفقد  )عليه السالم( اإلمام برتاوح، أما تشدد نيون االحنرافلثميانوا ك وأهل اجلمل ،ط يف اهلوةثل السقومي

ل مؤمن كمع جي أن ان البد لهك و،ءيل شكمع جي الذي الغواصك) صلى اهللا عليه وآله(ز احملق من املبطل، فالرسول يمت

ى  احلصنيز بيميالتاجر الذي ك) عليه السالم( اإلمام و،ضةيفر العركضة يف قبال جبهة اليون جبهة عركومنافق لت

  .اختلط احلق بالباطل ّالإز ويمي أن ان البد لهك و،واللؤلؤ

ل صاحل كة لريموال الوفعطاء األإ وني سامح يف العفو عن ا�رم)صلى اهللا عليه وآله( ملاذا الرسول :قالي فال

  .عفيبذل ومل يشدد فلم ) عليه السالم( اإلماموطاحل، و

  .زي مييمع والوص جي فالنيب،ًايوص نيب لكل أن ن، وهذا هو سريلوضوح اجلواب باختالف الدور

ى ق عليقطع الطري أن نه أرادفأل ً، شرعاكمع جواز ذل هيخأل يمن ماله الشخص بذل حىتي مل  أن اإلمامماأ

  .ةي�م بذلوه من أمواهلم الشخصأ ندعويمة مث بذلوا أموال األي ي الكام كاحل

ْاليـوم أك :ً ناقصا، ولذا قال سبحانه)عليه السالم( علي  بدونسالمان اإلكرناه كوملا ذ َ َ ْ ْملت لكم دينكمَْ ُْ َُ َ ُ ْ َ)١(، 

  .مةاألى فة عليخل) عليه السالم(ًا ي بأمره سبحانه عل)صلى اهللا عليه وآله(ث نصب الرسول يح

، ولوال فاطمة كملا خلقت ي عل، ولوالكفال ملا خلقت األكلوال: تعاىلث الوارد عنه يمل احلد حيهذا املعىنى وعل

س يًان اخللق ناقصا، واخللق الناقص لك )صلى اهللا عليه وآله(هللا ن بسبب رسول اي لوال البشر املهتد فإنه،ماكملا خلقت

ق يلي ظهر لالحنراف ولعاد احملذور من اخللق الناقص الذي الُن ميك مل )عليه السالم( علي م، ولوالكيمن شأن احل

 ،ةيمن ناح )عليه السالم(ر لعلي ة اليت �يء الدويب امللتويسال اليت تفضح األ)عليها السالم (فاطمة، ولوال مكيباحل

   مة بعدب األيصيم االحنراف الذي ّقويوتنتج من 
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 دور يف )عليه السالم(ن لعلي يك مل ،)هم السالميعل( ئمة واأل)هما السالميعل( نياحلسن أي )عليه السالم(علي 

  .بقاء بعد مماته ملا صححه من االحنراف اته، واليح

  

  ))سالمطمة الزهراء عليها الفادور ((

د ية سعيرنام وحفظ شة األي وهداحكامقامة األإ وسالم يف نشر اإل)ها السالميعل(و�ذا ظهر دور فاطمة ) ٣

  .اميواأل ايلياللى نام مداأل

  

  ))ا السالممعليهاإلمامين الحسن والحسين دور ((

 )هما السالميعل( رت يف مقال بعض جوانب دورمهاكنت ذك وقد ،)هما السالميعل( نياإلمامما ظهر دور ك) ٤

  .متام الفائدةده هنا إلينع

 تطرح )عليه السالم(مام احلسن ن بفارق، وبالنسبة لإلكًان ثائرا ولك )هما السالميعل( نياإلمامل من ك: فنقول

  : لةئأس

  

  ))هل هناك فرق بين السبطين عليهما السالم((

 يف العمل )عليه السالم( ني احلساإلمام ني وب)عليه السالم( احلسن اإلمام ني فرق بكهل هنا: األولالسؤال 

  .ةكواحلر

  .كون ذليكف كين ك ول،الك :اجلواب

عليه ( احلسن  أن اإلمامً ثائرا، والفرق هوًان رجالك) عليهما السالم( ني من احلسن واحلسًالكن إ :موجز اجلواب

، ريذ وتفجيعداد وتنفإ إىل  فالثورة حتتاج،ً قام بالثورة فعال)عليه السالم( ني احلساإلمام للثورة، وّعديان ك )السالم

  .ًايذي تنفًايًان ثائرا فعلكنة يًا، ويف املديعدادإً ان ثائراكنه كًان ثائرا، ولكة ك يف م)صلى اهللا عليه وآله(عظم فالرسول األ

  .ىس له جدويل ي خارجرين �وض وتفجوعداد بد اإلكذلكئة، ويعداد و�إتتم بدون  أن ن للثورةكمي نه الإف

عداد إقمت ب إذا ماأالمها غلط، ك ،تعد املدرسة  الكنك�م ول تأيت أو بالطالب، تأيت  والً،فقد تعد مدرسة مثال

   قد كنإها فيلإاملدرسة مث جلبت الطالب 
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 ،قام �ذا الدور) عليه السالم( احلسن اإلمامًعداد دائما، وإ إىل الثورة حتتاج فإن كذلكامل، وكقمت بعمل مت

  ً. من الثورة أبدا)عليه السالم( ني احلساإلمامن كتمي مل )عليه السالم( احلسن اإلمامنه لوال أاهر ولذا فالظ

 )عليه السالم( نياحلس أن كد ذليؤيعداد، والذي إحة بدون يتقوم ثورة هلا مقومات الثورة الصح أن ليستحينه إف

  . الثورةريئة الظروف لتفجيب �قرتي تسع سنوات) عليه السالم(ه احلسن يث بعد موت أخكثر وميمل ً أيضا

ً وقسما آخر قد حارب، ،اربواحيًقسما منهم مل  فإن ،)هم السالميعل( اءينباة األي يف حكوضح ذلي ً مثاليكلإو

  .فلماذا هذا الفرق

 أبواب وال مسنت والإد وال ين حديك مل وإذامقدمات ومؤهالت،  إىل تاجحين الثورة عبارة عن البناء، والبناء إ

  .ن التاثر من الثورةكتميعداد مل إن يكمل  إذا كذلك و،الك بالطبع ،ن البناء من البناءكتميعمال، فهل  خشب وال

 اإلمامنصف هذه الرسالة ى ا رسالة واحدة، أدي قد أد)هما السالميعل( ني احلساإلمام احلسن واإلمام من ًالكن إ

عليه ( نياحلسهللا عبد ا أبو دي الشهاإلمامنما قام يًما، بك وحمًالامكًعدادا متإث أعد للثورة ي، ح)عليه السالم (احلسن

عليه ( احلسن اإلماممهمة  أن أظن ينإ الصاعق للثورة، وريث قام بالتفجيح ،د للنصف الثاينيداء اجل باأل)السالم

 رين مهمة التفجصعب معداد أن مهمة اإل، أل)عليه السالم( ني احلساإلمامهم وأثقل من مهمة أ وأكثرانت ك) السالم

  .�ا) عليه السالم( ني احلساإلماماليت قام 

ل، يزمن طو ىلإ و،ميط سليختط إىل تاجحيهانات بالغة، وإهان ي أن ً ثائرا البدًاليج ريبي أن أرادنسان إذا ن اإلإف

   إىل تاجحيو، ئل الناشياجلى عل يبق يدة حىتية متزايتق ىلإطاقات هائلة، و ىلإو ،ىلة املديرة طوكف إىل تاجحيو
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ثور ي الذي نساناإل فإن دح،مي ن العداد نفسه ألإ إىل تاجحيو ،نيثالث أو ن سنةي من عوامل البقاء طوال عشرريثك

 عديو ططخي الذي نسانما اإلأه، يلإستقطب قلو�م ينفسه و إىل لب مدح الناسجي نسان هذا اإل،سقط أو سواء جنح

تنمي   حىتاألرضوتعمل حتت   تعملاألرض فالبذرة اليت حتت ،األرض حتت البذرةكنه إعمل بال مدح، ي  فإنه،ستعديو

منا هي جمرد بذرة حتت إشيء، و أي ظهرينمو البل قما أ ،ةالثمرو والورد ةواخلضر واجلمال الرواءظهر يبعد النمو ونفسها، 

لها مرتتبة كاخلضرة والورد والثمرة و واجلمال ن الرواءك ل،رواء طعم وال لون وال وال رائحة مدح هلا وال ة الي خمفاألرض

  .األرضعمال اليت تعملها البذرة حتت  األكتلى عل

 ني احلسن واحلساإلمامفرسالة  ً إذاصعب،أعداد، وهي مهمة هي مهمة اإل) عليه السالم( احلسن اإلمامفمهمة 

صعب، أانت ك) ليه السالمع( احلسن اإلمامرسالة  أن نا نظنكن إن، ويءرسالة واحدة انقسمت جز) هما السالميعل(

  . هو هذا)عليه السالم( نياحلساإلمام  أفضل من )عليه السالم(نه أولعل سر 

  

  ))لماذا حارب اإلمام الحسن عليه السالم((

ة ي الثورة، فلماذا حارب معاوريعداد للثورة دون تفج بصدد اإل)عليه السالم( احلسن اإلمامان ك إذا :السؤال الثاين

الظاهر بالفشل، مث ى احلرب انتهت عل أن عداد واالستعداد، معدوره دور اإل أن  مع العلم،ظاهرها فاشلة يف ًحربا

  .ًامالكدان ي من املاإلمامسحاب نامث قال، يما ى بالصلح عل

انتفاضة، وهذه االنتفاضة �ز ا�تمع، وفائدة االنتفاضة استقطاب  إىل تاجونحيًنه دائما الثائرون إ: واجلواب

   أن بجيل ثورة تقوم حبزم ك فإن ل ثورة يف العامل،كخر، وهي ضرورة لشف سوءة الطرف اآلكة ورياخلالعناصر 
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  :نيعمل إىل تاجحيد ثورة يريمن  فإن تقوم �ذا العمل،

ة العمل ي قابلنسانهلذا اإل أن عرف الناس ي الثائر حىتنسانة حول اإلريستقطب العناصر اخلي أن :األولالعمل 

  .جبهته إىل نتمونية فكوالثورة واحلر

  .د حماربتهايرياجلهة اليت  أو ءات العدوشف عن سويك أن :والعمل الثاين

ء يش أي ىقدر علي نه الأعلم يان كنه إ مع العلم ،صنامم األيبراهإسر كملاذا  )عليه السالم(م يبراهإانظر يف قصة 

ن ن مكتمي نه الأعلم يان ك واحد، وإنسان وهو )معليه السال(م يبراهإ لقد جاء ، البالدك العناصر وتلك تليريمن تغ

  .صنام األكسر تلكد ويوم عي أو ةلي جاء يف لكنه مع ذلك، ليريالتغ

 إنسان البلد، وكصغر رجل يف ذلأ إىل كّ الله، من امللريملها تعبد غكنة بأياملد أن يعيء واضح وطبيهذا ش

ما كعدام، ه باإليعلى قضي أن جة هذا العمل الذي قام بهيانت نتكمنا إن من زحزحة الواقع الفاسد، وكتمي واحد ال

  .�ذا العملهللا ا نيب وهو) عليه السالم(م يبراهإقوم يف كي، فًه فعاليعلى قض

  .أقصاه إىل ًهز ا�تمع هزا من أقصاه ي�ذا العمل اجلريء حىت) عليه السالم(م يبراهإمنا قام إ

ة ي ظهور معاوت وهذه االنتفاضة استوجب، عمل انتفاضة فإنه،)المعليه الس( احلسن اإلمامونفس العمل قام به 

اإلمام ف استطاع كيو ن مىتكظنون صدقه وطهارته، وليانوا ك، وني املسلمنيًان مستورا عن أعكة ين معاوواقعه، ألى عل

ة املنرب ياو فصعد معاإلمامانته، وعندما صاحله ي عندما حاربه وظهر غدره وخ،واقعهى ة عليفضح معاويشف ويكأن 

  :  وقال،يل شروط الصلح حتت قدمك: وقال
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 . )١()لتصوموا  والام لتصلوكما حاربت(

هللا ثناء اهلزات اليت تعصف بعدو اأة يإنسانة والالينيشف أمثال هذه املواقف الالدكمنا تنإنه أن من الواضح إف

عداء أصدقاء اجلبهة وأشف كنيمن العدو، وق يشف الصدكنيزمات واالنتفاضات ثناء األأاملسترت برداء الصالح، ويف 

  .ربح احلرب حاربي نه الأ مع علمه )عليه السالم( احلسن اإلماماجلبهة، ف

  .خسر احلربينه سأعلم ين يك مل ن اإلمامإ هلف

 ك متوقعة، ومع ذلاإلمام فخسارة ،اإلمامبقطع النظر عن علم  يالعلم العاد  منا، حىتًقل علماأان كنه إهل و

  .لماذا حارب ف،حارب

شف كراد أوخلف خلفه،  أو حول خلفه، أو ة حول هذه اجلبهة، سواء حوله هوريراد استقطاب العناصر اخلأنه أل

  .واقعهاى ة علياجلبهة الثان

  .ني الثمرتنيهات) يه السالمعل(مام احلسن مثرت هذه احلرب لإلأوبالفعل فقد 

، كمارة وامللجل اإلألّ إال قاتل الناسي الف الشروط، الخيذاب ك دجال إنساننه أواقعه، وى ة عليلقد ظهر معاو

ى د التقويريلة، ويد الفضيرين ويد الديري إنساننه أ )عليه السالم( احلسن اإلمامشفت جبهة كما انكن، يارب الدحيو

  .القرآنى هدى  وعل)عليه السذم (هيبأو) ى اهللا عليه وآلهصل( جده ك مسلكسلي أن ديرية، ويد اهلدايريو

  : اخلالصةو

  .نيقتييف طر) يهما السالمعل( ني احلسن واحلس أن اإلمامهل: األولهذا، فالسؤال ى ًوبناء عل

   اإلمامق الثورة، يق واحد هو طرييف طر) يهما السالمعل(ن ااإلمامال، كال، فك: جوابه
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 الثورة واملواجهة احلامسة مع ريجمهمته تف) عليه السالم( ني احلساإلمامما أعداد الثورة، إ قام ب)عليه السالم(احلسن 

  .العدو

  .)عليه السالم( احلسن اإلمامملاذا حارب : السؤال الثاينو

جبهة ى وتتعر ،ف جبهة احلقكتنش  حىتنيشف اجلبهتكجل حارب أل) عليه السالم(  احلسناإلمام: واجلواب

  .واقعهاى الباطل عل

  

  ))ى معاويةالتغلب عل((

عمال اليت قوم بنفس األي و،ةيمعاوى تغلب عليأن ) عليه السالم( احلسن اإلمامان كمإان بكما أ: والسؤال الثالث

  .أشبه ة من شراء الضمائر باملال ومايقام �ا معاو

، ًعطي لبعض الناس مااليان ك، فلقد )صلى اهللا عليه وآله(هللا عملها رسول ايان كعمال اليت ال، بل نفس األ

ل ك واهلدف عمل سالمت دعائم احلق واإليجل تثبأًر قسما، فمن ّؤميالث، وتزوج من قسم ثي و،خر زوجةوللبعض اآل

ل رؤساء يستمي أن  مبعىن،عيصنع مثل هذا الصنيأن ) عليه السالم(  احلسناإلمامان كمإن بيكأمل . هذه الوسائل

ان كان بامكما أ، ًمايصنع تنظيعمل جبهة ويهم ليلإتقرب يستقطبهم ويهلم بنات و يعطيأخذ منهم بنات ويوفة، كال

  .لبغت ي حىتكعمل ذليأن ) عليه السالم(سن  احلاإلمام

  .كذل) عليه السالم( احلسن اإلمامن باستطاعة يكمل : اجلواب

هللا ان رسول اكمإان بكبل ملاذا ، )عليه السالم ( احلسناإلمامان كمإن بيكة ومل يان معاوكمإان بك ملاذا :ليقن إ

  ؟)عليه السالم( احلسن اإلمامان كمإن بيك ومل )صلى اهللا عليه وآله(

صلى (ح، فلقد مارس الرسول ي صحرين هذا اجلواب غكر، لكن هذا العمل خداع ومبون أليجيقسم من الناس 

  .ًراكم أو ًن خداعاكل هذه الوسائل ومل تك) اهللا عليه وآله

  ن أ، و)١(ً  وتأخذ بنتاكبنت يتعط أن ك ل«احلق إىل ل الوصولينه يف سبإف
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، ك ذلريغ إىل بل، من اإلئةمائا يستحق شي ان الذي الي أليب سف)صلى اهللا عليه وآله(ى عطأ، وقد ًاالم يتعط

  .ل هذاك عمل )صلى اهللا عليه وآله(فالرسول 

، حةيمور صحل هذه األكأردنا احلق ف إذا ماأ جائزة، ريمور غل هذه األكأردنا الباطل تصبح  إذا ناإ ف،وبالنسبة لنا

  .)١(ىنو  مائل امركات، وليالنعمال باألن أل

  .عمالقوم �ذه األيأن ) عليه السالم(اإلمام ان كمإن بيك أمل :فالسؤالً إذا

  .ال: جوابه

  .)عليه السالم( احلسن اإلمامان كمإن بيكة ومل يان معاوكمإان بكف كيو: قلتن إ

 ،نيا وفلسطكيا وتريهم سورزكمر ،مائة سنةقارب من مخسي ش الروم، وقد عاش ماية هو جيش معاويج: اجلواب

 سالمش منظم مرتابط ذو جبهة واحدة، وعند ما جاء اإلي سنة، جمائةمخسش طول عمره يرأس جى ان علكة يفمعاو

ة، كك مفريعة غيرأس جبهة مطى ان علكة يًا، فمعاويإسالم ً أصبح لونايزنطيالب أو يحي اللون السابق، فاللون املسريتغ

رأس هذه اجلبهة ى ة جاء عليمعاو أن والذي حدثـ ،مائة سنةان من قبل مخسكمنا إو ،ةين هذا من صنع معاويكومل 

  .سالمباسم اإل

دة استحدثت منذ عهد عمر، ينة جديوفة مدكة، فالككرأس جبهة مفى جاء عل) عليه السالم( احلسن اإلمامما أ

ه من الفرس يسنة، فالبلد ململم جاء ف مخس عشرة كن هنايكمل ) عليه السالم( ني املؤمنريعهد أم إىل ومن عهد عمر

 علي اإلمامن كتمين صاحلة ومؤهلة للحرب، وهلذا مل كوفة مل تكن، والكمامن سائر األومن أهل الشام وومن العرب، 

املختار حارب �م،   حارب �م، وال)عليه السالم(احلسن  ة حارب �م، واليمعاو  وال، من احلرب �م)عليه السالم(

  مصعب   حاربوا �م، والالتوابون وال

                                                

 



٢٣٣

، عرابس معناها مللمة جمموعة من الناس واألياحلرب ل فإن ،اربوا �محي أن ون استطاعوايمواأل حارب �م، وال

  . وجبهة وقرابات وصداقات ورواسبكري وتف،اتياحلرب خطط ونفس فإن ارب القائد �م،حي و، بدوريبدو وغ

ش يارب جبحيأن  أحد ستطعينه مل إ :ل هذه الوسائل، وهلذا نقولكانت تفتقد ك) عليه السالم( اإلماموجبهة 

نهم خانوه، كاملختار حارب �م ل) عليه السالم( احلسن اإلمامبعد  أن كذلى دل عليبعده، و  والاإلمامقبل  وفة الكال

اد �م فخانوه، ي حارب ابن زكذلكهم مث خانوه، ويلإدعوه ) يه السالمعل( ني احلساإلمامومصعب حارب �م فخانوه، و

  .خير يف التاركما ذكش الشام يارب جبحي أن  خانوه، ولذا اضطر احلجاجًأيضاواحلجاج 

 ولو ة حىتيقابلة للحرب جبهة حرب رية غككعل من جبهة مفجي أن نكتمي مل )عليه السالم( احلسن اإلمامه فيوعل

نتم أوهللا ع ايطيم كصاحبن إ : بقوله)عليه السالم( علي اإلمام ريشيهذا  ىلإشبه، و أما أو زوج أو جتزو أو املالى عطأ

 ،نار بالدرهميم صرف الدكب ة صارفينيت معاويل: قوليان ك، وونهعيطيوهم هللا عصي ايتعصونه، وصاحب أهل الشام 

   .)١(ًواحدا ينيعطيم عشرة وكأخذ مني

) صلى اهللا عليه وآله(هللا  رسول اتبع خططيأن ) عليه السالم( احلسن اإلمامن باستطاعة يكنه مل أظهر يومنه 

 مل ًأيضا )عليه السالم(ن قابلة، وبعده ك مل ت)عليه السالم( وقبله ،ن قابلةكاملنطقة مل ت فإن ،حراز النصرة إليكيتكالت

 ن خراسانوفة، ألكس بأهل الي ولينيراني من اإلينيم حاربوا باخلراسانكاحل إىل واؤ عند ما جاينيالعباس ن قابلة، وحىتكت

  .فغانستانأ ىلإطهران و إىل وم متتدي الك وهي يف ذل،انت جبهة واحدةك قابلة وًأيضاانت ك

  ارب الثائر �م، سواء حين  ألنيونوا قابليكوفة مل كأهل الن إ :واحلاصل

                                                

 



٢٣٤

بن اد واحلجاج يابن زكً حمضا ًان مبطالك أو ،)عليهما السالم ( احلسناإلمام و عليني املؤمنريأمكً  حمضاًان حقاك

  .ن احملاربة �مكمي ة امللمومة الككة ملمومة، واجلبهة املفككانوا جبهة مفكهؤالء  فإن ،شبههماأوسف ومن ي

  

  ))اإلمام الحسن عليه السالم والتضحية((

 ـ ريصح التعبن إ  ـ االنتحارانهكمإن بيك مل )عليه السالم(احلسن  أن وهو هل: السؤال الرابع إىل ًا نأيتريخأو

أخذ الزمام من يرز النصر وحي أن عيستطي )عليه السالم(ن يكنه مل أفلنسلم  ،)عليه السالم( ني احلساإلمامك ،ةيوالتضح

عليه ( ني احلساإلمامما فعل ك ،)١(االنتحار) عليه السالم ( احلسن اإلمامان كمإن بيكن هل مل ك ول،ةيد معاوي

) عليه السالم( ني احلساإلمامكقتل يقاتل ويوموي ش األيصطدم باجلي مث ًرجالاثنني وسبعني مع جين أ بك، وذل)السالم

  .فعلهيملاذا مل ً  إذا)عليه السالم ( احلسناإلمامان كمإان بكهذا فإن 

عليه (  احلسناإلمامن ك، لإنسانل كد ي، فاالنتحار ب)عليه السالم( احلسن اإلمامان كمإان بكنعم هذا : واجلواب

 إذ د،يزي يف عهد )عليه السالم( ني احلساإلمام خبالف عمل ،سالم معناه هدم اإلانكعمل هذا العمل يان كإذا ) السالم

  .سالماء اإليحإان معناه ك

 ني فرق بكنه هنا، فألسالمان معناه هدم اإلكعمل هذا العمل يان كإذا ) عليه السالم(  احلسن أن اإلمامماأ

  .ة بالثورةييف زمن معاوقم يبنفسه مل ) عليه السالم( نيد، ولذا فاحلسيزي نية وبيمعاو

ة طائلة من علماء البالط يه جبهة ثقافي ولد،ة خداع متمرسةي وله عقل،ةيطانيب شيًا بأسالريان خبكة ين معاوإ

ة ريرة ومغيهر أيب مثالأ ،ذوبكث ميل حدك )صلى اهللا عليه وآله(هللا رسول ا إىل نسبونيأخذون املال وين يالذ

) عليه السالم( احلسن اإلمامان ك وإذاعون ضمائرهم باملال، يبيانوا كن ي الذمن ،همريل ومسرة بن جندب وغيحبوشر

عليه ( ي علوعن) صلى اهللا عليه وآله(هللا  الواردة عن رسول احاديث من األًاليسى نت تركقتل لُية ويارب معاوحي

  .وميال إىل ى تبقحاديث األكانت تلك و،)عليه السالم( احلسن اإلماميف سب ) السالم

                                                

 



٢٣٥

 اليت رواها حاديثاأل إىل ن بالنسبةه اآليما هم علك ،حاديث األكعملون بتلي نيًا من املسلمريثك أن ىت ترنكو

  .هؤالء

ل وشرب وجنس كة حرب وأيد عقليزية يمنا عقلإة، وين له هذه العقلكة، ومل تين عنده جبهة ثقافكد فلم تيزيما أو

  .ادة وسلطةيوافتخار وس

  .ن االصطدام بهكمي وً قطعامسالره اإلكنيومثل هذا الرجل 

نتحار معنوي  اكه فذلير والتموكة اخلداع وامليوله عقلضة ية عري بشخص وراءه جبهة ثقافنسانصطدم اإلي أن ماأ

هللا  عن لسان رسول احاديثضع األية يان معاوكة يعاومب) عليه السالم( احلسن اإلمامذا اصطدم إ، فسالموهدم لإل

  .ذاكذا وك) يه السالمعل (احلسن  أن  حول)صلى اهللا عليه وآله(لسان أصحابه  وعن )صلى اهللا عليه وآله(

د ين احلسن سإ :)لى اهللا عليه وآلهص(هللا  عن لسان رسول ا،ةين وضع معاو بعض وهو مؤهقريث الذي يواحلد

من لسان  نيبي أن ث أراديالذي وضع هذا احلد فإن ً، موضوع قطعا،)١( من أميتنيمتي عظنيبه طائفتهللا صلح ايوس

مة ي وأصحابه طائفة عظ)عليه السالم( وعلي ،مةمة من األية وعصابته طائفة عظيمعاو أن )صلى اهللا عليه وآله (الرسول

  .نهمايصالح بن من اإلكهو الذي مت) عليه السالم( احلسن اإلماممة حتاربا، ومن األ

صلى اهللا عليه  (ّمة من أمة رسول اللهيعظة ومجاعته اعتربت طائفة ين معاو مرة أل،نيذب مرتكث يوهذا احلد

ن من كمت) عليه السالم(منا احلسن إن من احلرب، وكصالح ومتن من اإلكما مت) يه السالمعل(ًا ين علة ألي، ومرة ثان)وآله

  .منا قام به ابنهإقم وينه مل ك�ذا العمل، ول )عليه السالم(ي  علقومي أن ان من الضروريك، وكذل

  ان ك) عليه السالم( احلسن  أن اإلمام: جواب السؤال الرابع، وهورناهكفظهر مما ذ

                                                

 



٢٣٦

ان كته ين انتحاره وتضحك، ل)عليه السالم( ني احلساإلمامما فعله ك  ـرين صح التعب ـ إة واالنتحاريانه التضحكمإب

 اإلمامن ، ألسالماء اإليحإ تعين تهيانت تضحكاليت ) عليه السالم( ني احلساإلمامة ي تضحسك بعسالممعناه هدم اإل

 ريخاأل فإن ةيمع معاو) عليه السالم(ن س احلاإلماماصطدم  إذا نماي مثقف، بري اصطدم بباطل غ)عليه السالم( نياحلس

  .ًايًا وثقافيرك عساإلمامصفي يسح ويكان ك

ل هذه وحو) عليه السالم( ني احلساإلماموحول ) عليه السالم( احلسن اإلمامانه حول يهذا موجز عما أردنا ب

  .النهضة

  

  ))ما يستفاد من نهضة اإلمام الحسن عليه السالم((

  :ءيش يبق

  .املواجهةى مستو إىل ي نرتفعك ل، للثورةعدادهإ ومن )عليه السالم( احلسن اإلمامد من �ضة يوهو ماذا نستف

 ف فقطي بالساننسقاوم اإل إذا :ه، فنقوليلإشارة بأس باإل ن الكًان خارجا عن البحث، لكن إال، وؤوهذا الس

س يف ليقوم بالسي الذي نساناإل فإن ً،أيضاح يس عمله بصحيًا ليقاوم �ائي الذي ال أن ماكح، يس بصحي لفإنه

صلى اهللا عليه (هللا  عمل رسول انسانعمل اإلي أن ، بل الالزمًأيضاس بأسوة ي لًقوم أصالي  الذي النسانبأسوة، واإل

  .طوره حسب الزمان احلاضري و)وآله

مل ) صلى اهللا عليه وآله(هللا ن رسول ااحلج، أل إىل ذهبي  الإنسان: ظهر �ذا املثالي) رهيتطو(لمة كح يضوتو

 ،كفعل ذليان ك) ى اهللا عليه وآلهصل(هللا ن رسول ااحلج بالفرس واجلمل، أل إىل ذهبي إنسانذهب بالطائرة، وي

ل والبغال يب اخلكتر أن يكب علجي ًأيضاألف سنة بعد ن إ قلي مل )صلى اهللا عليه وآله(ن الرسول المها خطأ، ألك

  .)عليه السالم( احلسن اإلمامعمل ير وكفيان كما كر ونعمل، كنف أن ناي، فالالزم علريواحلم

ى  وقوينيالغربى  وقوينيالشرقى  قو،انكل جانب ومكفر من كالى نا قويالبت علكن يف زمان تننا حنن اآلأل

  الشر ى هذه قو... و... ، اخلمر والقمار والسفور والزنا وًاليًئا قليس شيساد، والفساد لالفى  وقوينيحياملسى هود وقويال



٢٣٧

 إىل قة حباجةي فنحن يف احلق،قةيضة عميلة عريطوى وجمموع هذه القوون، كضة بأهول ما تيلت جبهة عركاليت ش

  .املواجهةى مستو إىل نصل فسنا حىتنفسنا مث ننمي أنأى عل ينبق أن نكنتم ة حىتيرب قدر من العلم والوعي والعقلكأ

  : أشياء  ثالثهكهنافإن 

.كبقاء نفسإ: ١

.ك نفسإمناء: ٢

  ً.ا فسادايا الدنون ملؤي الذكولئأان كسح وتأخذ مكمث ت: ٣

، وهذا ًبايه غري فسالم يف العصر احلاضر الذي أصبح اإل)عليه السالم(احلسن اإلمام ممارسات  إىل فنحن حباجة

 ال الإط واالستشارة والوقت واخللق والدقة واالستقامة، وير والتخطكة الناضجة والفي قدر من العقلربكأ إىل حباجة

  .املستعانهللا ًئا، واينفعل ش أن نكنتم

  

  ))سائر األئمة عليهم السالمدور ((

ان كف ،)معليهم السال(ي عشر حلادا اإلمام إىل )عليه السالم( نياحلس علي بن  من،ني الطاهرئمةأما دور األ) ٥

  .سالم لبناء اإلساسدور األ

ظهر ينه لوال البناء مل أما ك ، ا�ار البناءساسة، فلوال األيمه مثل دور البناء يف األساسدور األ أن ومن املعلوم

  . مثرساسلأل

سس عبارة عن  واأل،هايانت البد هلا من أسس تقوم احلضارة علكلون  أي ةياحلضارة االجتماع أن كل ذليوتفص

أن املادة هلا كل القيمة وإمنا ى احلضارة عل  تبىنًانايحأ ًها، مثاليز احلضارة علك والضوابط اليت ترتنيات والقوانيالقخاأل

  تبىنًانايحأ كذلكاحملور واملادة خادمة له، وًاإلنسان مسخر للمادة، وأحيانا تبىن احلضارة على العكس وأن اإلنسان 

ب ذا حق يون القريكة يالقومأساس الكفاءة، ففي احلضارة  ى علةاحلضار  تبىنًانايحأ، و احرتام القومأساسى عل ةاحلضار

  ة يفائكًفوءا، ويف احلضارة الكن يكن مل إيف املنصب و



٢٣٨

  .ذاكًفوء قوما وهكن اليكن مل إاليت تتقدم و يًارا فهية معءفاكون الكت

م، كاحل أو  ووجه املظهرساسوجه األ: ني وهذه احلضارة ذات وجه، له حضارةسالماإلن إ : قلناك ظهر ذلوإذا

 ساسن حضارة، واألكلواله مل ت ألنه ،احلضارة ي وهو أهم وجهساساشتغلوا باأل) عليهم السالم( الطاهرون ئمةواأل

:ة أموريسالمللحضارة اإل

  

  ))أسس الحضارة اإلسالمية((

  .هارياء وغيمانة والوفاء واحلالصدق واألكات، يخالقاأل: األول

  .أشبه ة ومااإلمام واملعاد والرسالة وأاملبدكصول، األ: الثاين

  .مهارية، وغيحوال الشخص املعامالت، واألأحكامكعة، يالشر: الثالث

 من احلرب والسلم كتبع ذليأشبه، مما  م بالشعب وماكم، وارتباط احلاكم، ومواصفات احلاكن احليمواز: الرابع

  .هاريواملعاهدات وغ

  . باخلالق، واليت تلطف املشاعرنسانة لإلالعبادات الرابط: اخلامس

عليهم ( الطاهرون ئمة، واألكذل ريائها وغيمم وأنب وقصص األ،ةايون واحلكاحوال الك ،ارف العامةاملع: السادس

ان السابقة يدما ذهبت حضارة األكة يسالمد لذهبت احلضارة اإليمور اليت لو مل تشلة مد�م �ذه األياشتغلوا ط) السالم

  . بال روحًاليكهت يوبق

  : ًصنعوا أمورا) عليهم السالم( ئمةفاأل

  

  ))ما قام به األئمة عليهم السالم((

  .ةيفة السجاديما يف الصحك ، باخلالقنساننوا ربط اإليب: األول

  .عة والعبادةيضحوا الشروأ: الثاين

عليهم (نه لوالهم أ م، حىتارس والروالف ت من حضاريتءاة، اليت جايواحلون كسس الباطلة للنسفوا األ: الثالث

مل وجه كأى ة أدراج الشبهات والفلسفات املنحرفة، وقد قام �ذا الدور عليرك الفسالملذهبت حضارة اإل) السالم

  .)هم السالميعل(الباقر والصادق والرضا :  الثالثةئمةاأل



٢٣٩

  .ة للحضارةيخالقسس األنوا األيب: الرابع

  .تلواُجنوا وقُام والعلماء، ولذا سك من احلنيجاهدوا مع املنحرف: اخلامس

 استقامة أدلةاملثال من أهم  أن  يفكش  يف شخصهم، والسالمح لإليقدموا للمجتمع املثال الصح: السادس

ان كوقد  مكارسون احلمي) عليهم السالم( ئمةان األكتها، ولو يعدم صالح أو نسانتها لإلياحنرافها وصالح أو احلضارة

�ا ى ؤديصورة فقط تبقى ة يسالم احلضارة اإلتانكسس، وبق هلم وقت لبناء األيمل  ،وهكنهم ترك لكهم ذلمبقدور

  .سالم قبل اإلئمةااحلضارة الق

سس بناء األکنهما ميم مل كث مارسا احلي ح)عليه السالم( وعلي )صلى اهللا عليه وآله(الرسول  أن ولذا جند

ن ي، ولذا جند العلماء الذساستطلبه األيملا  ايفك الفراغ النسانلإلتدع  م الكل احلكمشا فإن ،)١(ايفكبالقدر الوتعميقها 

 ،ارسوامين مل ية بقدر العلماء الذيسسثار األس هلم من اآليل يوالرضى واملرتض  الشفيتسالمم مثل حجة اإلكمارسوا احل

  .وأضرا�ماى نصارخ األياحملقق والشك

 ئمةان أقل من دور األك )عليه السالم( وعلي )يه وآلهصلى اهللا عل(دور الرسول  أن ىدل علي رناه الكوما ذ

نهار البناء، ولذا مساه يسس لئال ق األيلتفوا حوله، مث تعمياه الناس وري البناء لًان الالزم أوالك، بل )ليهم السالمع (التسعة

ن يمال الدكإ و،يفيك ان مبقدار الكمنا إسس ف من األ)هما السالميعل(راه كلون ومظهر، وما ذ ألنه )٢(صبغةهللا ا

ق ي رأس طر)عليه السالم(ًا يعلن إ  أي،)عليهم السالم (بعده أيتيومن  يمال بعلك معناه اإل)عليه السالم(بعلي 

 بعده )عليه السالم(منه  أيتي ، بل وما)٣(ومي الك يف ذل)عليه السالم(علي ن بيمال الدكإس املراد يل أن ماكمال، كاإل

  .اميمن األ

ل به كنصرهم، فما استشهللا ان اكعواتقهم فقد ى قاة عللجناز املهمة املإمن ) يهم السالمعل( ئمةاألن كه بتممث إن

  ان كر بأنه لو يث الغديحدى بعض السنة عل

                                                

 

 



 



٢٤٠

  مع وضوح،)١(اللهم انصر من نصره واخذل من خذله: )صلى اهللا عليه وآله(ب دعاء الرسول ي الستجًصدقا

  . واردريالمه غكآخر إىل دم صدقه، وحيث مل يستجب عرفنا ع ، مستجاب) وآلهصلى اهللا عليه(دعاء الرسول أن 

َإنا لنـنصر رسلنا والذين : قوله سبحانه عينيال فماذا إداء املهمة، وأ فقط، بل )٢(مكس املراد بالنصرة احليلإذ  ّ َ َ ُ ُ ُُ ْ ََ ِّ

ُآمنوا يف احلياة الدنيا ويـوم يـقوم األشهاد ْ َ ْ ُ َُ َّ َ َ َْ َ ْ ِ ْ ِ ُ)ما قال ك منهم، ريثكوقد قتل هللا ف نصرهم اكي :لكاملستشى ض علنقي ف،)٣

َقل فلم تـقتـلون أنبياء ا: سبحانه
ِْ َْ َ ُُ َ َ

َِ ُمن قـبلهللا ُْ َْ ْ
ِ)خدود ما يف قصة أصحاب األك، ني من املسلمريثكما قتل ك ،)٤

  .همريوغ

  .هيعلى ام بالدور امللقيان القكمإالنصرة ن إ :وحاصل اجلواب

نه اضطهد أمع ) صلى اهللا عليه وآله(هللا صر رسول اُن: ، ولذا نقولريخاأل إىل األول تالحظ من النصرة أن هذا مع

  .مهارين قتل محزة وجعفر وغإصروا وُواملؤمنون به ن) صلى اهللا عليه وآله(، فالرسول األمريف أول 

مع  أي )٥(علوي سالماإل فمثله مثل ،سبابتوفرت الشروط واأل إذا املراد النصرةن إ : جواب ثالث، وهوكوهنا

َ مرضت فـهو وإذا ذا معىنكسباب، ومع توفر األ أي )٦(واُفِعْضُتْس اَنيذَّالى َلَ عَّنَُمن ْ أنُديرُنَو ومثل ،سبابتوفر األ ُ َ ُ ْ ِ َ
ْيشفيىن َ)وفروا يفإذا ) عليه السالم( ًاينصر علينصر من هللا يان إ فاملعىن، ك ذلريغ إىل ،سبابمع توفر األ أي )٧ 

  أعداء ى نصرهم عليف ،أنفسهم أسباب النصر

                                                

 

 

 

 

 

 

 



٢٤١

  ً.أيضان وفروا يف أنفسهم أسباب النصر إو يعل

ما كم واجلهاد من خالل أوالدهم وأقربائهم وخواصهم، ك مارسوا احل)هم السالميعل( ئمةاأل أن  إىلضافةهذا باإل

  .تعانسبحانه العامل املسهللا ه، واقوضو  يف ثورا�م ضد الباطل حىتكل ذليجند تفص

  



٢٤٢

  

  ))مقاومة الحكومات الجائرة((

 ة،يإسالم ريغ أو ةيإسالمانت كومات اجلائرة، سواء ك مقاومة احلني املخلصنياملسلمى الواجب عل ):٣٥ مسألة(

هللا م اكم ما عدا حكل حك فإن قة،ية حقيقراطميانت دكن إجائرة، و يسبحانه فههللا  اأحكامتعمل ب ومة الكل حكفإن 

  .ما حقق يف حملهك ،سبحانه فهو جور

  .ىخرأة يابجيإ و،ة تارةيواملقاومة سلب

  

  ))المقاومة اإليجابية((

ن، ي واحلد من نشاط اجلائرنياملسلم إىل حسانجل اإلم ألك يف احلنساندخل اإلي أن ي فه:ةيابجيما املقاومة اإلأ

  .ني اجلائرأحكام  ومؤمن آل فرعون يف)عليه السالم(ى  وعمران والد موس)عليه السالم(وسف يما دخل ك

 أحكامبوذر وعمار يف أوسلمان و ،)عليهما السالم( واحلسنان )عليه السالم( ني املؤمنريمأ اإلمامما دخل كو

  .)١(الثالثة يف اجلملة

، )عليه السالم(بن جعفر ى ان من ثقاة موسكو  داود الزريبكذلك يف وزارة هارون، ونيقطي علي بن ودخل

  .)عليه السالم( والرضا )عليه السالم(اظم كان من ثقاة الكع يف الوزارة، ويل بن بزيمساعإان حممد بن ك كذلكو

. )عليه السالم(صحاب الصادق أان ثقة من ك و،ديوالرش يواهلاد ي للمنصور واملهدًبن سنان خازناهللا ان عبد اكو

 رسالة )عليه السالم( الصادق ماماإله يلإتب ك وهو ثقة ،هواز من قبل املنصوراألى ًا عليوال يالنجاشهللا ان عبد اكو

  .معروفة

عليه ( ومها ثقتان من ثقاة اهلادي ،ن بقم من قبل السلطانيريولده أمبن علي وحممد ى سيع علي بن انكو

قتله يف قصة إىل ) عليهم السالم( تيب أهل الب وقد جره جتاهره حب،لكًا البن املتودبؤت مكيان ابن السك، و)السالم

  .مشهورة

  . ابن هارون العباسينيم حملمد األًايشعث مربر بن حممد بن األان جعفكو

عليهم (القتل هلم  فإن ،من القتلًخائفا ن يكنه مل أ والظاهر ،م املأمونك ح)عليه السالم( الرضا اإلمامودخل 

  مه كم حجل هدبل أل ،عادة) السالم

                                                

 



٢٤٣

 وال فيتيوال ى نهي أمر والي ال أن املأمونى له وعدم استحقاقه للخالفة، ولذا شرط علان جهيبه وبإظهار اغتصاو

 اإلمامف ،مكرتبط باحلي ال )عليه السالم(نه أان معناه ك مما ، مما هو قائمًئاي شريغي عزل والي  والًحداأ ويلي وال يقضي

هدم ي لًاين دخوله ثانيه هذه الشروط، وبيعل يملي ول،صينه حرإقال ي عن الدخول لئال ًأوال ه تعززنيمجع ب) عليه السالم(

  .)١(م من داخلهكاحل

ى تهم باحلرص عليمارة لئال  عن قبول اإلً تعزز أوال فإنه،)عليه السالم( ني املؤمنري أماإلمام كما فعل مثل ذلك

 مث ،املنافقون وةيما ا�مه به معاوك ً، ال حرصاقامة احلقإجل م يف زمن الثالثة ألكطلب احليان كمنا إنه أ تبنييم، ولكاحل

   .خلإ )٢(..لوال حضور احلاضر: )عليه السالم(ث قال ي ح، احلقةقامم إلكقبل احل

  

  ))فذلكة((

  :هايلإشارة بأس باإل ة الكوهنا فذل

، شياءون حسب علمهم باأللمعي انوا الك )هم السالميعل( ئمةواألاء ينباأل أن التتبع والتأملى الظاهر لد أن وهي

عقوب يؤثر علم ي ولذا مل ،ةين البشريون حسب املوازلمعيانوا كمنا إا�م، وهم واحساسكوؤثر يف سلين العلم يكبل مل 

  .اءك يف حفظه عن البًاكصبح ملينه أ و)عليه السالم(وسف ياة ي حب)عليه السالم(

  مع،ائهك يف اجلنة يف عدم ب)عليه السالم(رب كاأل ي علته دخولي ورؤ)عليه السالم( ني احلساإلمامؤثر علم يومل 

  .زن فحسبحي نه ال أفرح، اليً  حسناًاناكدخل ميولده ى  لو رأحدناأأن 

ناس أ ب)صلى اهللا عليه وآله(الرسول  أيتي ال أن وجبيعماهلم أؤثر يف ي) عليهم السالم(ان علمهم ك لو كذلكو

علم يان ك  وقدني من املسلمريثك هو وأهله وًجائعاى بقي ن الأ، وكاملعار إىل  استشهدواك�م لو حضروا املعارأعلم ي

   ريغ إىل ًجوهرا،ى ل احلصيتبدى قدر عليان كنوز، وكان الكم

                                                

 

 



٢٤٤

تبعون علمهم اخلارق وقدر�م اخلارقة يف يانوا ك ما )هم السالميعل(�م أى ة اليت تدل علريثك من املوارد الكذل

 إىل عجاز وماواإل يتحدجل اللة، ألين قلكال يف أما، إينيعملون حسب علمهم وقدر�م العاديانوا كمورهم، بل أة يمتش

  .كذل

 ،ًا سبب استشهادهميبين علموا غإم و فإ�لعلمهم يف وقت وفا�م،) عليهم السالم(وهذا هو سبب عدم اتباعهم 

نفسهم بعد جترعهم للسم وتعرضهم أف من يالسم والس ثرأرفعوا ي أن ًايبيان بقدر�م غكنه أما كتجنبونه، يانوا كما 

  .فعاهلم هو املتعارفأصل يف ن األ، ألكفعلون ذليونوا يكنهم مل كف، ليللس

ء يبتلوا بشي ال أن ف من بابيرجحون القتل بالسم والسيانوا ك أو علمون وقت قتلهم،يانوا كأما القول بأ�م ما 

شد ان االبتالء األكتناول السم ماذا يمل إذا ) صلى اهللا عليه وآله(هللا  رسول اًة، فمثالي القطعدلة خالف األكأشد، فذل

 عند ًافايان أوقف سكإذا ) عليه السالم( اإلمام كذلك، وكذلى  تناوله السم عل)صلى اهللا عليه وآله(له الذي رجح 

شد،  األكبذلى بتليف ابن ملجم لئال يقتل بسي أن شد الذي رجحه األؤان ابتالكفماذا غتاله ابن ملجم، يمصاله لئال 

  .ك ذلريغ إىل د جعدة،يم من  الس)عليه السالم( احلسن اإلمام جترع كذلكو

علمون يانوا ك�م ما إقال ي أن نكمي  بوقت وسبب مو�م فوق التواتر، مما ال)هم السالميعل(خبارا�م إ أن ماك

 )عليه السالم( الرضا اإلمامًة واستطرادا لقبول ك فذلكذل إىل حملناأمنا إس هنا مورده، ويل ليالم يف املقام طوكوال ،�ا

  .مكاحلب

  

  )) لحكمالصلحاء لاذج من مباشرة نم((

 أن ماك منهم، ة تقدم مجل،ونريثك وهدم اجلور نيمننقاذ املؤإجل م اجلائر ألكن دخلوا احليعة الذي فالش،انكف كيو

   :حوال بعضهمأ ُن مل حنقق بعدإو ً،أيضامنهم 

  . بين العباسكر السفاح أول ملوي وز،ويفكسلمة اخلالل الأبو 

  .من قبل املنصور وهارون ي،اعشعث اخلزوحممد بن األ

   من قبل ،عقوب بن داوديو



٢٤٥

  .ياملهد

  .المكهما يان فكوان ، أخوه حسن بن سهل من قبل املأمون ووفضل بن سهل

  .ي من قبل املعتز واملهتد،ايفكسوجعفر بن جمحول اإل

  .يمن قبل املقتد ، اهلمدايننيوحممد بن احلس

  . من قبل املستظهر،نيوهبة الد

  . من قبل الناصر والظاهر واملستنصر،ميركبد الوحممد بن ع

  .وكعصم مث هوالتمن قبل املس ي،وحممد بن أمحد العلقم

للخالفة  يم ابن العلقمية السوء اليت روجت حول حتطيودعا ي،ن الطوسي الدريما قبل الوزارة من قبله نصك

و كقتل هوالي أن عقليو، فهل كء هوالي جمان هو سببكلو  يقملابن الع فإن ،ًجتاهال أو ًجهال ّالإست ية ليالعباس

  .نكاملغول حسب املم يسآل من ميالوزارة للتقل يوالطوس يمنا دخل ابن العلقمإجانب السنة، و إىل عةيالش

وقاف عن النهب،  األكبذلم، فحفظ يتب حول نفسه باسم التنجكوقاف والعلماء والوقد مجع الطوسي األ

  .خ املفصلةي يف التواركل ذليد املتتبع تفصجيما كرق، تب عن احلكوالعلماء عن القتل، وال

د يانوا من علماء البالط، حاله حال مدح خالد بن الولك�م أة بيوعلماء زمن الصفو يالطوسى والتهجم عل

 ن باعثه اجلهلياألمرال ك، فنيبي من الصلنينقذ املسلمأ  يف حروب الردة، والثاينك اشرتاألولن أب ويبين األيوصالح الد

  .التجاهلأو 

  . ظروفهماكحلأ يف ني واملسلمسالمد لإلينه املنقذ الوحأ و،يفقد عرفت حال الطوس: األولأما 

هم ي علشكالام، واإلك احلميم العدل وتقوي وتعمسالم ونشر اإلحكامقامة األإ فقد سببوا ،ةيوأما علماء الصفو

خ يوالتار، انوا ظلمةكة يام الصفوكل حك أن ،نين عادليدشاهي، ل شرعيدل إىل تاجحيام الظلمة كدون احليؤيانوا كبأ�م 

  انوا ك )رمحهم اهللا(ل أ�م يدل إىل األمرتاج حير ثبوت ظلم بعضهم يتقدى  وعل،كثبت خالف ذلي



٢٤٦

 كالم حول ذلك وال،كثبت ذلأخ ينما التاريب، رهمكه ممن تقدم ذري وغنيقطيل ابن يونوا من قبيكدو�م ومل يؤي

  .تابكخارج عن مهمة ال

  

  ))صالح الدينحروب الردة ومآسي ((

ن مل يمنا حارب الذإ و،ًصالأ لعدم وجودهم ،سالمن عن اإليارب املرتدحير مل كبابأ أن ًايخيفقد ثبت تار: وأما الثاين

 كظهر ذليما ك ،دي وبطلها خالد بن الول،خيقذر حروب عرفها التارأحبروف الردة هي ى سميرتضوا خالفته، فما ي

  .خي التارللمتتبع يف

  :  فإنه،ني يف فلسطنيبين هو السبب لبقاء الصليصالح الد أن ماك

  .نيبيمام الصلأف الدولة ّا عن مصر، مما ضعيث فصل سورية، حيسالمت الدولة اإليسبب تفت: ١

عة، ي الشنيلوف من املسلمت األئاة بشعة، فقتل مي يف حرب طائفني حارب املسلمنيبيارب الصلحي أن بدلو: ١

 مقاومة ف الدولة منّم تضعكة يهلة األيمثل هذه احلرب الطائف أن تبا�م، ومن الواضحكحرق مأهم، وء علماوشرد

  .ما حدث بالفعلكل، احملت يبيالصل

  ً.داي متزاًضعف الدولة ضعفاأ بدوره كرث، وذلإأ�ا كبنائه أ نيملا حضرته الوفاة قسم البالد بو: ٣

ده املتتبع جيرناه كل ما ذكعشرات السنوات من بعده، و إىل ل فسادكثون يعي سالمون يف بالد اإليبيالصل يولذا بق

  .حةيخ الصحييف التوار

  .م العباسيكبان احلإيف ى ف املرتضيف الناصر، والشري الشر:رناهكجل ما ذألم ك دخل يف احلكذلكو

  .م الفاطميكبان احلإنعمان صاحب الدعائم  ي القاض:مكما دخل يف احلك

   ـ ةيعشر عة اثىنيان بعضهم شك ينيالفاطمن إ :نقول أن قولة الكومن فذل



٢٤٧

  .ةيليمساعإانوا كلهم كخربة له بأن  خالف املشتهر عند من الى عل

 ، هلم يف بغدادنيالعباس املنافس ال بينيان من نسج خك ـ هللام بأمر اك احلاًخصوصا ـ ما ا�موا بهن إ :ن نقولأو

 ،ذ�اى كة متهافتة تشهد بنفسها عليهم وا�امهم بتهم رخصيعة فيضرابه للوقأو) ابن حجلة(ث جندوا املرتزقة مثل يح

  .خيمن راجع التارى على فخي ما الك

ام كهم احليلإماء والصلحاء ومن ل والعئمةاء واألينبة اليت قاوم �ا األيابجية املقاومة اإليفكي إىل ملاعإله كهذا 

  .نياجلائر

  

  ))المقاومة السلبية((

 علي ، ومقاومةك بذلخرتزخ املدونة ير، والقرآن والسنة املطهرة والتواركتذ أن ظهر منأ فهي ،ةيلبومة السما املقاأو

  .ء معروفياخلالفة ش لغاصيب) عليهما السالم( واحلسنني) ها السالميعل( وفاطمة )عليه السالم(

  بينك مللو)هم السالميعل(ن ي الطاهرئمةة األيد، ومقاومة بقيزي ل)عليه السالم( نية احلسمن الواضح مقاوم أن ماك

  .العباس ة وبينيمأ

بن ىي حي، ونياحلس علي بن د بني والتوابون، وز،ائهم، املختاريولأ و)هم السالميعل( ئمةوالد األأما قاومهم من ك

خ، يواردهم املتتبع يف التجيهم ممن ري وغ،ميبراهإّبن عبد الله، وحممد بن ىي حي صاحب فخ، وني واحلسى،سيد، وعيز

  .هري وغ)نييمقاتل الطالب(مثال أ

 نيم عروش الظامليً باهرا يف حتطً قد جنحوا جناحا،حذوهمى ومن حذ) عليهم السالم( ئمةاء واألينباأل أن ىفخي وال

ًقل ظلما، وبعض العدل الذي نراه يف مجلة من بالد أانت كومات اليت كومات الصاحلة، واحلكس احليقامة العدل وتأسإو

 كًانا، وما ذلميإ وً العامل عدالأل ميحىت تعاىلهللا ذن اإفاح بكستمر الي الصفوة، وسكولئأفاح كمنا هو مثرة إ وميال العامل

  .زيبعزهللا اى عل



٢٤٨

  

  : تتمة

فقه  إىل ،مكيم يف القرآن احلكات احليه فقه آيمع فجي ،مكتاب مفصل يف احلكف يجل تألمن الالزم االهتمام أل

صلى (لمات الرسول كاليت يف ك )هم السالميعل(م أقواهل إىل ضافة، باإلًم عمالك احليف) السالمعليهم ( نية املعصومريس

  .هري وغ)�ج السعادة(ـ ك وملحقاته، )�ج البالغة( ويف )اهللا عليه وآله

 ي والنه باملعروفاألمرة يف أبواب العشرة واجلهاد وثم املبثوكة الواردة يف باب احلريثكات اليالروا إىل ًهذا مضافا

ة ثة مبثورية وسية وروايقل من ألف آي ال ما فإن ات والقصاص،يوالقضاء واحلدود والد) ةيحبث الوال(ر والتجارة كعن املن

ون يك ، اجلواهرةتاب صالكان زهاء  كفقه استداليلأسلوب ى ذا مجعت علإف، مكخ بشأن احليتاب والسنة والتاركيف ال

  .مكل ما يف العامل احلاضر يف أسلوب احلك إىل سبةم، بالنكاحلسلوب أ ًدا يفيفرًئا يش

 ، ومن)صلى اهللا عليه وآله(  األعظمم من الرسولكات الواردة بشأن احليتاب مجلة من الرواكا قد أحلقنا بالمث إن

ًا مي تتم)هم السالميعل( ئمة وعن سائر األ)رضوان اهللا عليه(شرت األ إىل  يف عهده)عليه السالم(علي أمري املؤمنني 

  .للفائدة

  . وهو املستعان،ةجر والفائدله سبحانه القبول واألونسأ

  



٢٤٩

  

  فصل

  ون معهم ومدحهمكن واليعانة الظالمإفي حرمة 

  

ًعا، عن احلسن بن يه مجيم، عن أبيبراهإ علي بن  وعنى،سي عن أمحد بن عىي،حيعقوب، عن حممد بن يحممد بن 

م وصحبة كايإ: ث قالي يف حد)هما السالميعل( نياحلسن  علي بمحزة، عن أيب ة، عني بن عطكحمبوب، عن مال

   .)١(ني ومعونة الظاملنيالعاص

وب يأ أبا  تعاملكا عذافر نبئت أني: )عليه السالم(هللا عبد ا أبو قال:  قال،هيوعن حممد بن عذافر، عن أب

ما ى  ملا رأ)عليه السالم(هللا بد اع أبو فقال له ، أيبفوجم:  قال، يف أعوان الظلمةكب ينود إذا ك فما حال،عيوالرب

   .)٢(مات ًروبا حىتكًفما زال مغموما م أيب فقدم: ، قال حممدعزوجل بههللا ا  مبا خوفينكمنا خوفتإعذافر أي  :بهأصا

ة يم بالورع، وقووه بالتقكنيوصونوا دهللا اتقوا ا: قولي )عليه السالم(هللا عبد ا أبا مسعت:  قال،زيوعن حر

نه يدى الفه علخينه من خضع لصاحب السلطان وملن إ ،صاحب سلطان إىل عزوجل عن طلب احلوائجهللا واالستغناء با

  ًطلبا ملا

                                                

 

 



٢٥٠

ه منه يلإاه فصار يء من دنيشى هو غلب عل فإن هيلإله كه، وويعزوجل ومقته علهللا اه أمخله ايه من دنيدييف  

   .)١(بر عتق وال قه يف حج والنفيء منه يشى أجره علي ومل ،ة منهكجل امسه الربهللا ء نزع ايش

ن إ ،مدة قلم حممد ال وال أبا اي:  فقال يل،عماهلمأ عن )عليه السالم(جعفر  أبا سألت: ، قالريبص أيب وعن

   .ريعم أيب  الوهم من ابن،)٢(نه مثلهيبوا من ديص يحىت أو ،نه مثلهيأصابوا من دّ إال ًئاياهم شيب من دنيصي أحدهم ال

: ه رجل من أصحابنا فقال لهيدخل عل إذ ،)عليه السالم(هللا عبد ا أيب نت عندك:  قال،فورعي أيب وعن ابن

 أو ،هيريكالنهر  أو ه،يبنيالبناء  إىل ىدعيالشدة ف أو قينه رمبا أصاب الرجل منا الضإ )خ لهللا  اكأصلح( كجعلت فدا

ت هلم كيو أو عقدت هلم عقدة، ما أحب أين :)عليه السالم(هللا عبد ا أبو  فقال،كصلحها، فما تقول يف ذلياملسناة 

 نيبهللا م اك حيامة يف سرادق من نار، حىتيوم القيأعوان الظلمة ن إ ،ها، ال والمدة بقلمي البتنين يل ما بأ، وًاءكو

   .)٣(العباد

:  قلت ال، قال: قال،سلطان هؤالءى أما تغش: )عليه السالم(هللا عبد ا أبو قال:  قال،ديوعن جهم بن مح

ومل،قال،ينيًفرارا بد:  قلت  :كذلى وعزمت عل،نعم، قال يل: قلت  :كني دكن سلم لاآل)٤(.   

   .)٥(بناء مسجدى تعنهم عل ال: )عليه السالم(هللا عبد ا أبو قال يل:  قال،عقوبيونس بن يوعن 

                                                

 

 

 

 

 



٢٥١

وان ولد ين سود امسه يف دم:  قال،)عليه السالم(هللا عبد ا أيب  عن،ياهلكح اليد بن صبيوعن ابن بنت الول

.)١(ًرايامة خنزيوم القهللا يسابع حشره ا

   .)عباس(مقلوب ) سابع (:قولأ

صلى اهللا عليه (هللا ، عن رسول ا)هم السالميعل(، عن آبائه )عليه السالم (د، عن الصادقي بن زنيوعن احلس

ًامة ثعبانا من النار يوم القي السوط كذلهللا  جعل ا،دي سلطاني نيًومن علق سوطا ب أال :قال يث املناهي، يف حد)وآله

   .)٢(ريه يف نار جهنم وبئس املصيعلهللا سلطه ايًطوله سبعون ذراعا، 

صلى اهللا (هللا قال رسول ا:  قال،)هم السالميعل(، عن آبائه )عليه السالم ( عن جعفر بن حممد،وينكوعن الس

مد هلم مدة قلم،  أو ًسا،كيربط  أو ،ًةوان الظلمة ومن الق هلم دوان أعي أ:منادى امة ناديوم القيان كإذا  :)عليه وآله

   .)٣(فاحشروهم معهم

 ّتباعد من الله، والّ إال ما اقرتب عبد من سلطان جائر :)صلى اهللا عليه وآله(هللا قال رسول ا:  قال،سنادو�ذا اإل

  .)٤(نهياطيت شكثر ّالإ تبعه كثر اشتد حسابه، وال ّالإ ماله كثر

  . احلقريثرة املال والتبع لغك أي :ولقأ

م من أبواب كأقرب فإن ،هايم وأبواب السلطان وحواشكايإ: )صلى اهللا عليه وآله(هللا قال رسول ا: سناد، قالوباإل

   .)٥(ًاناريعنه الورع وجعله حهللا أذهب اهللا اى عزوجل، ومن آثر السلطان علهللا م من اكها أبعديالسلطان وحواش

                                                

 

 

 

 

 



٢٥٢

 خصومة ظامل من توىل: ث قالي يف حد)صلى اهللا عليه وآله(هللا ض، عن رسول ايادة املريسابق يف عسناده الإوب

نه يان قرك، ومن خف لسلطان جائر يف حاجة ري بلعنه ونار جهنم وبئس املصى املوت بالبشركها نزل به مليأعانه علأو 

، ومن عظم صاحب ًشد أهل النار عذاباألطان من ان هو والسكاجلور قرن مع هامان، وى ًومن دل سلطانا عليف النار، 

 نيًسفل من النار، ومن علق سوطا بان يف درجته مع قارون يف التابوت األكه، ويعلهللا اه سخط ايا وأحبه لطمع دنيدن

 ىًها خملدا، ومن سعيًه يف نار جهنم خالدا فيعلهللا سلط اية طوهلا سبعون ألف ذراع، فيحهللا سلطان جائر جعلها ا يدي

يف هللا جعله اى أذ أو روهكه سوء وميلإن وصل منه إعمله، وهللا روه أحبط اكم نله منه سوء واليسلطان ومل  إىل هيبأخ

   .)١(طبقة مع هامان يف جهنم

نه ظامل فقد أعلم ينه وهو يعيظامل ل إىل ىمن مش: )عليه السالم(قال :  قال،تابهكفراس يف  أيب وعن ورام بن

   .)٢(سالمخرج من اإل

من  ن الظلمة وأعوان الظلمة وأشباه الظلمة، حىتي أ:منادى امة ناديوم القيان كإذا  :)عليه السالم(وقال : قال

   .)٣(�م يف جهنمى رميد مث يجتمعون يف تابوت من حديف: ، قالًهلم قلما، والق هلم دواةى بر

ء يل شكا صفوان ي:  فقال يل)ه السالمعلي( األولاحلسن  أيب ىدخلت عل:  قال،وعن صفوان بن مهران اجلمال

ًئا واحدايخال ش ل ماي حسن مجكمن ًقال،يش أي كجعلت فدا: ، قلت  :من هذا الرجلك مجالكراؤكإ  ،عيني 

  :  قال،هارون

                                                

 

 

 



٢٥٣

 ،يأتواله بنفس ة، والكق ميطر عينيق، يهلذا الطرته يركأ ينك ول،للهو د واليللص ًبطرا وال ًته أشرا واليركأما هللا وا

أحتب : فقال يل: ، قالكنعم جعلت فدا:  قلت،همي علكراؤكقع يا صفوان أي:  فقال يل،ن أبعث معه غلماينكول

، قال ان ورد الناركان منهم كمن أحب بقاءهم فهو منهم، ومن : نعم، قال:  قلت،كراؤكرج  خيبقاءهم حىت

، ك بعت مجالكأن ا صفوان بلغيني:  فقال يل،هارون فدعاين إىل كعن آخرها، فبلغ ذل فذهبت فبعت مجايل: صفوان

علم من أشار أل ينإهات يهات هيه: عمال، فقالفون باألي ن الغلمان الإ، وريبكخ يأنا ش:  قلت،ومل:  قال،نعم: قلت

لوالحسن هللا  فوا،كدع هذا عن:  فقال،بن جعفرى مايل وملوس: بن جعفر، قلتى  �ذا موسيك �ذا، أشار عليكعل

   .)١(كت لقتلكصحبت

صلى (هللا ، عن رسول ا)هم السالميعل(ه، عن آبائه يد، عن الصادق جعفر بن حممد، عن أبي بن زنيوعن احلس

  . الرتابنياحثوا يف وجوه املداح: عن املدح وقالى نه �إ :يث املناهي يف حد)اهللا عليه وآله

ونار جهنم هللا بشر بلعنة اأ: ت قال له املوكها مث نزل به مليأعان عل أو خصومة ظامل من توىل :وقال: قال

  .ريوبئس املص

ً جائرا وختفف وتضعضع له طمعاًمن مدح سلطانا: )عليه السالم(وقال : قال   .نه يف الناريان قركه ي فً

  ن ظلموا يالذ إىل نواكتر وال: عزوجلهللا قال ا: )عليه السالم(وقال : قال

                                                

 



٢٥٤

   .)١(ن هامان يف جهنميان قركجور ى  علًمن ويل جائرا: )عليه السالم(وقال :  قال،م الناركفتمس

ن ظلموا يالذ إىل نواكتر وال: عزوجلهللا  يف قول ا،)عليه السالم(هللا عبد ا أيب اد، رفعه عنيوعن سهل بن ز

   .)٣(هيعطيسه فكي إىل دهيدخل ي أن  إىلب بقاءهحيالسلطان ف أيتيهو الرجل :  قال،)٢(م الناركفتمس

 )عليه السالم(ى  ممن آمن مبوسًقومان إ : قال)عليه السالم(هللا عبد ا أيب  عن،بن هشام، عمن أخربهوعن حممد 

 صرنا )عليه السالم(ى ان الذي نرجوه من ظهور موسك إذا اه حىتيه ونلنا من دنينا فكر فرعون فكنا عسيلو أت: قالوا

ى لحقوا موسي لريبوا دوا�م وأسرعوا يف السك من فرعون رني ومن معه هارب)عليه السالم(ى  فلما توجه موس،ه، ففعلوايلإ

من  انوا يفكر فرعون، فكعس إىل ًا فضرب وجوه دوا�م فردهمكملهللا ونوا معهم، فبعث ايكره فك وعس)عليه السالم(

   .)٤(غرق مع فرعون

وا ريتص أن عزوجل هللاى حق عل: ، قال)عليه السالم(هللا عبد ا أيب عقبة، عن بعض أصحابنا، عن علي بن وعن

   .)٥(اهيمع من عشتم معه يف دن

 ّالإمن جبار  ما: قوليمسعته :  قال،)عليه السالم(هللا عبد ا أيب  عن،)ريبص(نصر  أيب وعن مهران بن حممد بن

   .)٦( بصحبة اجلبارً حظانيأقل املؤمن عىنيخرة،  يف اآلً وهو أقلهم حظا،نيعزوجل به عن املؤمنهللا دفع ايومعه مؤمن 

                                                

 

 

 

 

 

 



٢٥٥

 ىعصي أن  فقد أحبنيومن أحب بقاء الظامل: ث قالي يف حد)عليه السالم(هللا عبد ا أيب اض، عنيوعن ع

ّالله
)١(.   

هللا ن من ولد فالن حشره ايوان اجلباريمن سود امسه يف د:  قال،)عليه السالم(هللا عبد ا أيب  عن،ياهلكوعن ال

   .)٢(ًاناريامة حيوم القي

  

                                                

 

 



٢٥٦



٢٥٧

  

  فصل

  )) إال ما استثنيالجائرمن ة يوالحرمة ال((

  

ه يان فك أو ة،يان تقك إذا ماكمما تقدم يف بعض املسائل السابقة،  ،استثين ال مايف حترمي الوالية من قبل اجلائر إ

  .أهلها إىل ، ووجوب رد املظاملكأشبه ذل ما أو نينفع املؤمن

  من عنده، فقال يلًزرارة خارجا فاستقبلين، )عليه السالم(هللا عبد ا أيب ىدخلت عل:  قال،حيد بن صبيعن الول

أقول  أن ديري أ،ديريان كء يش أي ،عن أعمال هؤالء  سألين،د أما تعجب من زرارةيا ولي: )عليه السالم(هللا عبد اأبو 

ل من كؤي: عة تقوليانت الشكمنا إ ،عماهلمأعة تسأهلم عن يانت الش كد مىتيول اي: ، مث قال عليكذا يوريف، ال: له

   .)١(عة تسأل من هذايانت الش ك مىت،ستظل بظلهميشرب من شرا�م ويطعامهم و

رون ميالناس  إىل نة، فنظريباب داره باملدى  عل)عليه السالم(جعفر  أيب نا عندك:  قال،وعن حممد بن مسلم

  : ونه، فقالئهنيه يلإلناس ا انة وال فغدياملد ويلهللا  اك أصلح: فقال،نة أمريحدث باملد: ، فقال لبعض من عندهًأفواجا

                                                

 



٢٥٨

نه لباب من أبواب النارإبه، و أهني األمره بيعل ىغدُين الرجل لإ)١(.   

 السالم، وفالن وفالن، كقرؤيفالن : )عليه السالم(هللا قلت أليب عبد ا:  قال،م بن مهاجريبراهإبن ىي حيوعن 

 ،هلم ماو: جعفر، فقال أبو حبسهم:  قلت،له ما و،هلم وما:  الدعاء، قالكسألوني: ، قلتهم السالميوعل: فقال

 هم النار، هم النار، هم ، أمل أ�هم، أمل أ�هم، أمل أ�هم،له  وما،هلم وما : فقال،همسباستعملهم فح:  فقلت،له وما

الم كالذا هم قد أخرجوا بعد إة فسألنا عنهم، فكفانصرفنا من م: ، قالاللهم اجدع عنهم سلطا�م: ، مث قالالنار

   .)٢(اميبثالثة أ

هللا عبد ا أبو وفة فقدمكنت بالك:  قال،)هما السالميعل( نيلعلي بن احلس موىل أخربىن: قال ،وعن داود بن زريب

بعض هؤالء فأدخل يف بعض هذه بن علي أو لمت داود ك لو كجعلت فدا: ته، فقلتية فأتري احل)عليه السالم(

ن إأظلم، و أو أجور أن  خمافةكرهت ذلكمنا إ ك ظننت أنكجعلت فدا :قال أن ىل، إفعلنت ألكما : ات، فقاليالوال

 ،ف قلتكي: ن مل أعدل، قالإه ويرت علُج أو ًظلمت أحدان إ  وعليحر علي  يلكل مملوكطالق، و ل امرأة يلك

  .)٣(ك من ذليكسر عليتناول السماء أ: السماء فقال إىل ان فرفع رأسهميه األيفأعدت عل

 من أكثرما :  فقال، خمرجكمن ذل  فهل يلًت عماليول ينإ: )عليه السالم(هللا قلت أليب عبد ا: د، قاليوعن مح

   .)٤(تعد عزوجل والهللا ا يتتق أن ىأر:  قالى،فما تر: ، قلتهي فعسر علكطلب املخرج من ذل

                                                

 

 

 

 



٢٥٩

قال : قال ي،ث املناهيد، يف ح)هم السالميعل(، عن آبائه )عليه السالم (د، عن الصادقي بن زنيوعن احلس

هللا هم بأمر ايقام ف فإن عنقه، إىل داه مغلولتانيامة ويوم القيبه  عرافة قوم أيت من توىل: )صلى اهللا عليه وآله(هللا رسول ا

   .)١(ريبه يف نار جهنم وبئس املصى  هوًان ظاملاكن إّعزوجل أطلقه الله، و

عزوجل، هللا رم ايكمنا إرم أخاه فكمن أ: ث، قالي يف حد)آلهصلى اهللا عليه و( النيب  عن،)عمالعقاب األ(ويف 

ل ك جهنم بريشفى  حبس عل) لهم خيسن فحيومل (عرافة قوم  فعل به، ومن توىلي أن عزوجلهللا رم ايكم مبن كفما ظن

به يف نار ى ًان ظاملا هوكن إّأطلقها الله، وهللا هم بأمر ايان قام فك فإن عنقه، إىل ده مغلولةيوم ألف سنة، وحشر وي

   .)٢(ًفاي خرنيجهنم سبع

، ومن طلب كان هلكف هللا كيمن نظر يف ا: )عليه السالم(هللا عبد ا أبو قال: وعن مفضل بن عمر، قال

   .)٣(كاسة هليالر

هما يعل(حممد  علي بن احلسن أيب  عن،)مسائل الرجال(تاب ك من ًنقال) السرائر(س يف آخر يدرإوعن حممد بن 

ه ين من أمواهلم هل فكتميالعباس وأخذ ما  سأله عن العمل لبينيه يلإتب ى كسيع علي بن مد بنحمن إ، )السالم

ه، ريثك من ريله خيحمالة قل روه، والك فمكخال ذل قابل العذر، وماهللا ه باجلرب والقهر فايان املدخل فكما :  فقال،رخصة

: كه يف جواب ذليلإتبت كف: ، قالناينا ويف موالي فكسريه ما يدى يسبب عليورزقه يه من يلزمه فيفر به ما يكوما 

   أن اعلمه

                                                

 

 

 



٢٦٠

ء يمنهم بش يد يف التشفيعدوه، وانبساط الى روه علكدخال املإ إىل لييف الدخول يف أمرهم وجود السب مذهيب

   .)١(ً وثواباً بل أجراً،س مدخله يف العمل حراماي فلكمن فعل ذل: هم، فأجابيلإأتقرب به 

دخلون يف أعمال يعة يش عن قوم من ال)عليه السالم(هللا عبد ا أبا سأل رجل:  قال، صدقةوعن مسعدة بن

عليه (هللا عبد ا أبو ، مث قرأكنهم من أولئكعة، وليس هم من الشيل: والو�م، قاليبون هلم وحيون هلم ولمعيالسلطان 

َلعن الذين كفروا من ب: ةي هذه اآل)السالم ْ
ِ ِ

ُ َ َ َ َّ َين إسرائيل عُ َ ْ َ لسان داود وعيسى  لىِ َ َُ
ِ ََبن مرميِ ْ َ ِ ْ قوله إىل : ْولكن كثريا منـهم ُّ ْ ِ ِ

ً َ َ
َفاسقون ُ ِ)قال،)٢  :ى سيلسان عى لسان داود، والقردة على ر علياخلناز َكانوا اليـتناهون عن منكر فـعلوه لبئس ما َِْ ُ َُ َ ٍ َ ُ ْ ََ َ ْ َ َ ُ

َكانوا يـفعلون َُ ْ َ ُ)قال،)٣  :ى علهللا ضهن، مث احتج ايام حيأتون النساء أيشربون اخلمور وي وريلون حلم اخلنزكأيانوا ك

ِا مريثَى كَرَتـ:  فقال،فارك للني املوالنياملؤمن ّولكن : قوله إىل ،مُهُسُفْنـَ هلم أْتَمَّدَ ما قَسْئَِبروا لَفَكن يذَّ الَنْوَّلَوَتـَيـم ُهْنـً
ِ

َ
َكثريا منـهم فاسقون ُ ِ ِ

ْ ُ ْ ً َ) ٤(،ةيعند التقّ إال افركاملؤمن ال وايلي أن عزوجلهللا اى  فنه)٥(.   

ان يف غنم قد غاب عنها رعاؤها يما ذئبان ضار: )عليه السالم(احلسن  أبو قال:  قال،وعن معمر بن خالد

   .)٦(اسةئب الرحي ن صفوان الكل: ، مث قالاسةين املسلم من حب الريبأضر يف د

  ما تقول : )عليه السالم( قلت أليب احلسن الرضا: قال ي،مان اجلعفريوعن سل

                                                

 

 

 

 

 

 



٢٦١

 ،فركل الييف حوائجهم عد يمان الدخول يف أعماهلم والعون هلم والسعيا سلي:  فقال،يف أعمال السلطان

   .)١(ستحق �ا الناريبائر اليت كالعمد من الى هم عليلإوالنظر 

مع   وتعاىلكتبار هللان إ :)هما السالميعل(بن جعفر ى احلسن موس أبو قال يل:  قال،نيقطي علي بن وعن

   .)٢(ائهيولأدفع �م عن ياء يالسلطان أول

   .)٣(من النارهللا  عتقاء اكأولئ: وقال الصدوق يف خرب آخر

   .)٤(خوانفارة عمل السلطان قضاء حوائج اإلك: )عليه السالم(قال وقال الصادق 

   .)٥(ائهيدفع �م عن أولياء ي السلطان أولمعهللا ن إ :نه قالإ )عليه السالم(روي عن الرضا : قال) املقنع(ويف 

قتل يوان هؤالء في وهو يف د)صلى اهللا عليه وآله(ب آل حممد حي عن رجل )عليه السالم(هللا عبد ا أبو وسئل: قال

   .)٦(تهينى علهللا شره احي:  فقال،تهميحتت را

ًأمرا من أمور الناس فعدل  ن توىلم: قوليهما السالم يمسعت الصادق جعفر بن حممد عل:  قال،د الشحاميوعن ز

   .)٧(دخله اجلنهيامة، ويوم القيؤمن روعته ي أن عزوجلهللا اى ًان حقا علكوفتح بابه ورفع سرته ونظر يف أمور الناس 

  ما تقول يف أعمال : )عليه السالم(ن قلت أليب احلس:  قال،نيقطي علي بن وعن

                                                

 

 

 

 

 

 

 



٢٦٢

ة يعة عالنيها من الشيبجيان كنه أ على فأخربين: ، قالعةيالش فاتق أموال ًنت البد فاعالكن إ : قال،هؤالء

   .)١(هم يف السريردها عليو

 لتعمل عمل كنإاد يا زي:  فقال يل)عليه السالم(ى احلسن موس أيب ىدخلت عل: سلمة، قال أيب اد بنيوعن ز

ا ي: ء، فقال يليش يوراء ظهرس يال وليمروة وعلي ع أنا رجل يل:  قلت،ومل: قلت أجل، قال يل:  قال،السلطان

ّ إال ، بساط رجل منهمأأط أو ،ًحد منهم عمالأل أتوىل أن من ّ إيلنقطع قطعة قطعة أحبااد لئن أسقط من حالق فيز

أهون ما ن إ اديا زينه، يقضاء د أو  أسره،كف ربة عن مؤمن، أوكج يلتفر ّالإ: ، قالكجعلت فدا يأدر ال: ، قلتملاذا

 فإن اديا زي ،ب اخلالئقاّفرغ الله من حسي أن  إىله سرادق من ناريضرب علي أن ًهلم عمال ز مبن توىلجل وعهللا صنع اي

حد أل م توىلكا رجل منمياد أيا زي، كمن وراء ذلهللا  فواحدة بواحدة، واكخوانإ إىل ًئا من أعماهلم فأحسنيت شيول

ر مقدرة كالناس فاذى عل كرت مقدرتكذ إذا اديا زي ذاب،كأنت منتحل : نه فقولوا لهيم وبكنيبى  مث ساوًمنهم عمال

   .)٢(يكهم عليلإت يهم عنهم، وبقاء ما أتيلإت يً غدا، ونفاد ما أتيكعلهللا ا

: ة، فقاليوال ر عنده رجل من هذه العصابة قد وىلكذ: ، قال)عليه السالم(هللا عبد ا أيب ، عنريبص أيب وعن

خوانهإ إىل عهيف صنكي،قالريعنده خس يل: قلت:  قال ، : خوا�م إ إىل صنعوني هلم وال ينبغي ما اليدخلون فيأف

   .)٣(ًاريخ

                                                

 

 

 



٢٦٣

 يف السنة اليت حج )عليه السالم(جعفر  أبا وافقت:  من أهل بست وسجستان، قالةفيحن وعن رجل من بين

 كنا جعلت فدايوالن إ :اناء السلطي مجاعة من أولكاملائدة، وهناى ول خالفة املعتصم، فقلت له وأنا معه علأها يف يف

 ، إيلحسانه باإليلإتب كت أن كفداهللا ا ت جعلينيرأ فإن وانه خراج،ي يف دّم، وعليكبحيت ويم أهل البكتوااليرجل 

عنده، فأخذ  نفعيني كتابكت، ويم أهل البكما قلت من حمبتى نه علإ كجعلت فدا: ، فقلتأعرفه ال: فقال يل

 ك من عملكمنا لإ وًالي مجً مذهباكر عنكهذا ذ تايبكموصل  فإن : أما بعد،مين الرحبسم اهللا الرمح: تبكالقرطاس ف

فلما وردت : قال. ل الذر واخلردلي عن مثاقكعزوجل سائلهللا ا أن ، واعلمكخوانإ إىل ه، فأحسنيما أحسنت ف

ه يلإنة، فدفعت ي من املدنيفرسخى عل  فاستقبلين،وهو الوايلى سابوريالنهللا  بن عبد انياحلس إىل سجستان سبق اخلرب

تؤد  ال:  وقال فأمر بطرحه عين،كوانييف د ي علخراج:  فقلت،كما حاجت: ه وقالينيعى تاب فقبله ووضعه علكال

ً ت يف عمله خراجاي، فما أدًقوتنا وفضاليوهلم مبا  ربته مببلغهم، فأمر يلفأخ ايليعن ع عمل، مث سألين دام يل  ماًخراجا

   .)١(مات صلته حىت  عينقطع  والًايمادام ح

عمل عمل السلطان، ي ممن األمرقول �ذا ي من )عليه السالم(هللا وصفت أليب عبد ا: ونس بن عمار، قاليوعن 

  ومنهم من الكفعل ذليمنهم من : قلت:  قال،مكم يف حوائجكنفعونيم املرفق ويكدخلون عليم كولوإذا  :فقال

   .)٢(منههللا  ائ بر،وا منه منهم فابرأكفعل ذليمن مل : فعل، قالي

                                                

 

 



٢٦٤

هواز وفارس، األى  علً عامالنيوهو رجل من الدهاق يان النجاشك: ه من أصحابنا، قالريوعن ابن مجهور، وغ

 فإن ،كن بطاعتيدي، وهو ممن ًخراجا ي عليوان النجاشييف دن إ :)عليه السالم(هللا فقال بعض أهل عمله أليب عبد ا

ه وهو ي فلما ورد عل،ّ اللهكسري كم، سر أخايبسم اهللا الرمحن الرح: ًتاباكه يلإتب ك ف:، قالًتاباكتب له كت أن تيرأ

ما : ه، مث قالينيعى له ووضعه علّ، فقب)عليه السالم(هللا عبد ا أيب تابكهذا : تاب وقال لهكيف جملسه، فلما خال ناوله ال

اتبه فأمره بأدائها كفدعا :  قال، آالف درهمهو عشرة:  قلت،م هوك: ، قال لهكوانيخراج يف د ي عل: فقال،كحاجت

 ى،فأمر له بعشرة آالف درهم أخر: نعم، قال:  قال،كهل سررت: ثبتها له لقابل، مث قالي أن مث أخرج مثله فأمرهعنه، 

: قولي كل ذلك يف ،ابية وغالم وختت ثيب مث أمر له جبارك، فأمر له مبركنعم جعلت فدا:  فقال،كهل سررت: فقال له

تاب ك  إيل دفعتنيه حي فًنت جالساكت الذي يامحل فرش هذا الب: فرغ قال له لما قال نعم زاده حىتك ف،كسررتهل 

 فحدثه ،ك بعد ذل)عليه السالم(هللا عبد ا إىل أيب ففعل وخرج الرجل فسار: ، قالكع حوائجيمج  إيله، وارفعيف يموال

أي  : قال، ما فعل يبكأنه قد سرهللا كبن رسول ا اي: جلستبشر مبا فعل، فقال له الريوجهته، فجعل ى ث عليباحلد

  .)١()صلى اهللا عليه وآله (ورسولههللا لقد سر اهللا وا

تاب ك وقرأت ال،)عليه السالم(احلسن  إىل أيب عمرو احلذاء أبو تبك:  قال،يديالعبى سيوعن حممد بن ع

 ًاءيث بعض ولد العباس أحيًه وقوفا ومواريلإ رينه صأبعض قضاة هؤالء، و إىل تلفخيان كعلمه أنه ي ،واجلواب خبطه

  ، ًوأمواتا

                                                

 



٢٦٥

نة، وه مؤيدخل هلم يف عمل، وعلي ال أن هللا عاهد اُه بعدمث إنهم، يلإمانة األ يؤديان كنه أرزاق وه األيعلى وأجر

 ك ذل يفكمرأ منتظر  فإنهشف من احلال،كني أن بحي شف عنه ما الكني أن خافأده، ويان يف ك ما أكثروقد تلف 

   .)١(هينت علأعلم وحنن ما هللا ين دخلت معهم اإ، ويكعل ال: هيلإ )عليه السالم(تب ك ف،فما تأمر به

 نيعمال الظاملأصابه من أًئا يحللنا له شأمن : قوليمسعته : ، قال)عليه السالم(جعفر  أيب محزة، عن أيب وعن

   .)٢( فهو له حرامكفهو له حالل، وما حرمناه من ذل

ه من عمل ينا علأق مما يض يقليبن إ :)عليه السالم(ى احلسن موس إىل أيب تبكنه إ ،نيقطيعلي بن  وعن

 باخلروج من عملهم، كآذن ل ال:  هربت منه، فرجع اجلوابكفداهللا ا ذنت جعلينأ فإن ًرا هلارون،يان وزكالسلطان، و

   .)٣(ما قالك أو هللاواتق ا

هاشم  خرج لبينأ أن مرتأ وقد ،)عليه السالم(هللا عبد ا أيب ى علدخلت: اتب، قالك الميوعن مفضل بن مر

ل ههنا يمساعإلى رأما : تاب، فقالكمر هلم، فناولته الأعما   فسألين،هيلإثبت فو ي،رأسى وهو علّ إال علمأ فلم ،جوائز

انظر ما أصبت :  فقال،من هؤالء القوم اينكمى  قد تركجعلت فدا: نا، مث قلتيلإهذا الذي خرج : ، فقلتًئايش

   .)٤(ئاتيذهنب السياحلسنات ن إ :قول يتعاىلهللا ا فإن ،كصحابأى فعد به عل

                                                

 

 

 

 



٢٦٦

عليه (هللا عبد ا على أيب استأذن يل:  فقال يل،ةيمأ اب بينّتكق من يان يل صدك:  قال،محزة علي بن أيب وعن

وان هؤالء ينت يف د كينإ كت فداجعل: دخل سلم وجلس، مث قال أن  فأذن له، فلما،هي فاستأذنت له عل،)السالم

ة وجدوا يمأ بين أن لوال: )عليه السالم(هللا عبد ا أبو غمضت يف مطالبه، فقالأًا، وريثك ًاهم مااليالقوم فأصبت من دن

هم ما يديأهم الناس وما يف كولو ترشهد مجاعتهم ملا سلبونا حقنا، يقاتل عنهم ويء ويهلم الف يبجيتب ويكهلم من 

:  قال، تفعلكقلت لن إ : قال،خمرج منه  فهل يلك جعلت فدا:فقال الفىت: ، قالهميديأوقع يف  ماّ إال ًئايوجدوا ش

ه ماله، ومن مل تعرف ي فمن عرفت منهم رددت عل،وا�مي يف د)تسبتكا(سبت كع ما يفاخرج من مج: افعل، قال له

  .كلقد فعلت جعلت فدا:  مث قال لهًاليوط ، فأطرق الفىتعزوجل اجلنةهللا اى  علكضمن لأنا أتصدقت به، و

انت كابه اليت يث خرج منه حىت ّالإ األرضوجه ى ًئا علي شكوفة فما تركال إىل معنا فرجع الفىت: محزة أيب قال ابن

مرض،   قالئل حىتشهر أّالإه يعلى تأفما : ه بنفقة، قاليلإ وبعثنا ًاباينا له ثيفقسمت له قسمة واشرت:  قال،بدنهى عل

مث : ، قالكصاحبهللا وا  يلوىف يا علي: ه مث قال يلينيففتح ع:  قال، وهو يف السوقًوماي فدخلت :ا نعوده، قالنكف

هللا نا وايوف يا علي: قال يل  إيل، فلما نظر)عليه السالم(هللا عبد ا أيب ىدخلت عل نا أمره، فخرجت حىتيمات فتول

   .)١(عند موته قال يلهللا اذا وكه ،هللا واك صدقت جعلت فدا:فقلت: ، قالكلصاحب

  :  قال،)عليه السالم(احلسن الرضا  أيب  عن،ينبار األنيعن احلسن بن احلسو

                                                

 



٢٦٧

ى خاف علأ ينأر كذأه يلإتبته كتاب كان يف آخر ك عشرة سنة استأذنه يف عمل السلطان، فلما أربعه يلإتبت ك

 أبو ّ إيلتبك ف،ت العمل للسلطان للرفضك تركنأ يف ك ولسنا نش،ي رافضكنإ :قول يلين السلطان أ و،يط عنقيخ

ت عملت يف يول إذا كنأنت تعلم ك فإن ،كنفسى رت من اخلوف علك وما ذكتابكفهمت : )عليه السالم(احلسن 

ت ي شيء واسيكلإ صار وإذا ،كهل ملتأ كابّتك وكعوانأ ّري، مث تص)صلى اهللا عليه وآله(هللا مر به رسول اأ مبا كعمل

   .)١( فالّالإ و،بذا ان ذاك منهم ًون واحداكت  حىتنيبه فقراء املؤمن

ب آل حممد حيوان هؤالء، وهو ي عن رجل مسلم وهو يف د)عليه السالم(هللا عبد ا أبو سئل:  قال،وعن احلليب

وسألته عن رجل : ، قالتهينى علهللا بعثه اي:  قال،تهميقتل حتت رايرج مع هؤالء يف بعثهم فخي و)صلى اهللا عليه وآله(

هللا ا يعطيمنا إنه إ ،ريجهو مبنزلة األ: به فمات يف بعثهم، قالهللا نه ايعي فًئايب معهم شيصي أن  خدمهم رجاءكنيمس

   .)٢(ا�مينى العباد عل

 ال أن ّال إ،ال:  قال،ه الرجليرج فخي سئل عن أعمال السلطان ،)عليه السالم(هللا عبد ا أيب وعن عمار، عن

   .)٣(تيأهل الب إىل بعث خبمسهيء فليده شيفعل صار يف  فإن لة،يحى قدر علي رب والشي ل والكأيء يشى قدر علي

ف هللا كي اكأصلح: لنه قال له رجإ ،)عليه السالم(الرضا أصحابنا، عن ى رو: قال ،ىوعن احلسن بن موس

ا ميا هذا أي: )المعليه الس(احلسن الرضا  أبو ه، فقال لهي علكر ذلكنأأنه ك ف،ه من املأمونيلإما صرت  إىل صرت

   ،فضلأ
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فإن  :بل مسلم، قال ال:  فقال،كمشر أو هما أفضل مسلميأ:  فقال،بل النيب ال:  فقال،يالوص أو النيب

 أن زيوسف سأل العزين املأمون مسلم وأنا وصي، وإًا، وي نب)عليه السالم(وسف يان كًا وكان مشركز مصر يز عزيالعز

   .)٢(ثياحلد كذلى جربت علأ وأنا )١(ميلَ عٌظيفَح ّينإ ِضْرَاأل ِنِزائَخى َلَع ينْلَعْاج:  قالنيه حيولي

صلى (هللا بن رسول ا اي:  فقلت له،)عليه السالم(الرضا ى موس علي بن ىدخلت عل: ان بن الصلت قاليوعن الر

هللا قد علم ا: )عليه السالم(فقال  ،ايالدن يف  الزهدكظهارإة العهد مع ي قبلت والكنإ: قولونيالناس ن إ ،)اهللا عليه وآله

عليه (وسف ي أن واملما عأهم حيالقتل، وى ت القبول عل القتل اخرتني وبك قبول ذلنيت بري، فلما خكلذل راهيتك

ًا رسواليان نبك )السالم  ٌظيفَح ّينإ ِضْرَاأل ِنِزائَخى َلَع ينْلَعْاج: ز قال لهيخزائن العز تويل إىل  فلما دفعته الضرورة،ً

األمر ما دخلت يف هذا  ينأى ، علكاهلالى شراف علجبار بعد اإلإراه وكإى  علكقبول ذل إىل الضرورة ، ودفعتينميلَع

   .)٣( وهو املستعانكى،املشتهللا ا ىلإدخول خارج منه، فّإال 

 ك وعلمكقد عرفت فضلهللا ا ابن رسول اي: )عليه السالم(املأمون قال للرضا ن إ : قال،الصلت اهلروي أيب وعن

عزوجل أفتخر، وبالزهد هللا ة يبالعبود: )عليه السالم( فقال الرضا ،حق باخلالفة مينأ ك، وأراك وعبادتك وورعكوزهد

  ا، وبالورع عن احملارم أرجو الفوز باملغامن يا أرجو النجاة من شر الدنييف الدن
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عن اخلالفة  يأعزل نفس أن تيقد رأ ينإ ف:عزوجل، فقال له املأمونهللا ا أرجو الرفعة عند ايوبالتواضع يف الدن

ختلع  أن وزجي فال كلهللا  وجعلها اكانت هذه اخلالفة لكن إ :)عليه السالم(، فقال له الرضا كعي وأباكوأجعلها ل

: فقال له املأمون. كس ليما ل جتعل يل أن كوز لجي فال كست ليانت اخلالفة لكن إ، وكريّ الله وجتعله لغك ألبسًلباسا

  .ًبداأً طائعا كفعل ذلألست : ، فقالاألمر من قبول هذا كالبد لهللا ابن رسول اا ي

 ين ويل عهدك فكل عيتيمل تقبل اخلالفة ومل حتب مبان إ :ئس من قبوله، فقال له يًاما حىتيأهد به جيفما زال 

عليه ( ني املؤمنريمأ، عن أيب، عن آبائه لقد حدثينهللا وا: )عليه السالم( فقال الرضا ،ي اخلالفة بعدكون لكلت

ة كمالئ ّي عليكً بالسم مظلوما، تبً مقتوالكا قبليخرج من الدنأين إ ،)صلى اهللا عليه وآله(هللا ، عن رسول ا)السالم

  .ديجنب هارون الرش إىل رض غربةأدفن يف أ و،األرضالسماء و

 فقال الرضا ،نا حيأ ويكلإساءة إلاى قدر علي أو كقتليومن الذي هللا ا ابن رسول اي: املأمون وقال لهكى فب

 هذا كد بقوليمنا ترإهللا ا ابن رسول اي: ، فقال املأمونلقلت قتلينيقول من الذي أ أن شاء ألو ينإما أ: )عليه السالم(

  .اي زاهد يف الدنكنإ: قول الناسي، لك عناألمر ودفع هذا كف عن نفسيالتخف

علم ما أل ينإا، ويا للدنيعزوجل، وما زهدت يف الدنهللا ا ت منذ خلقينذبكما هللا وا: )عليه السالم(فقال له الرضا 

علي بن ن إ :قول الناسي أن ديتر: مان، قال األكل: ، قالالصدقى مان علاأل:  قال،ديرأوما : ، فقال املأمونديتر

فغضب :  قال، يف اخلالفةًة العهد طمعايف قبل والكيما ترون أه، يا فيا بل زهدت الدنيزهد يف الدنيالرضا مل ى موس

ى  علكجربتأال إة العهد ويقسم لئن قبلت والأهللا  فبا،منت سطويتأرهه وقد كأ مبا ًبداأ  تتلقاينكنإ: املأمون مث قال

  ، فقال الرضا كضربت عنق ّالإفعلت و فإن ،كذل
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قبل أمنا إ، وكافعل ما بدا لهذا فى  علاألمران ك فإن ة،كالتهل إىل يديبى ألق أن هللا قد �اين: )عليه السالم(

 كبذل ي فرض،ًاريد مشي من بعاألمرون يف كسنة، وأ  والًنقض رمسا أ، والًحداأعزل  أ، والًحداأ ويل أال أن ى علكذل

   .)١(ك لذل)عليه السالم(ة منه يراهى كعهده عل منه وجعله ويل

 ،ة العهديالدخول يف والى  علكما محل هللاا ابن رسول اي: )عليه السالم(قلت للرضا :  قال،وعن حممد بن عرفة

   .)٢(ىالدخول يف الشورى  عل)عليه السالم( ني املؤمنريمأ يما محل جد: قال

 إىل  ولقد محلً، طائعااألمر يف هذا )عليه السالم(دخل الرضا  ماهللا وا:  قال،وعن عبد السالم بن صاحل اهلروي

   .)٣(مرو إىل ارس مثف إىل ق البصرةيطرى شخص علأ، مث ًرهاكوفة مكال

 اإلمام، ويني والعباسينيموارب األحيان كث يجانبه، ح إىل ينيمنا قصد جلب العلوإقصد املأمون الواقع ويمل : قولأ

ان ك ،ل له ملاذايذا قإون، فؤأمون بعدم تدخله يف الشامل )عليه السالم(ًارها، وقد حطم ك دخل )عليه السالم(الرضا 

  .ةي شرعريومة غكد الدخول يف حيري نه الإ يعيلطبااجلواب 
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  فصل

  تهيالعمل به في نفسه ومع أصحابه ومع رع يللوال ينبغيما  يف

  

د، عن جعفر بن ي عن املف،يخ الطوسيسناده عن الشإ ب،)بةيالغ(رسالة ن يف ين الديخ زيالش د الثاينيالشهى رو

ى سيه، عن حممد بن عيبأعن  ى،سيد بن عمحد بن حممأ عن ،ّه، عن سعد بن عبد اللهيه، عن أبيحممد بن قولو

   : قال،يمان النوفليبن سلهللا بد اعن ع ي،شعراأل

 فسلم وأوصل ،هيقد ورد عل يالنجاشهللا لعبد ا ذا مبوىلإ ف،)هما السالميعل(نت عند جعفر بن حممد الصادق ك

  .ميالرمحن الرحهللا  بسم ا:هيول سطر فأ وإذا ،تابه، ففضه وقرأهكه يلإ

ى ستدل به عل ألًمثاال ثل يلمي أو ًحدا د يلحي أن دي وموالييسى رأ فإن ،هوازة األيت بواليبل ين إ:قال أن ىلإ

من  ويف ايتكضع زأن يأبتذله وأما ي وف،يل العمل بهى ريتابه ما كيف  لخص يلي و، رسولهىلإعزوجل وهللا ا إىل قربينيما 

هللا  حجة اكنإ فكتي�داهللا ا لصينخي أن ى فعس،يه يف سريلإ ح، ومبن أثق وآمن وأجلأيمن أسرت ىلإ ومبن آنس و،صرفهاأ

  .يكزالت نعمته عل نه يف بالده، اليخلقه وأمى عل

 ،بصنعههللا  اك حاط،ميالرمحن الرحهللا بسم ا: )عليه السالم(هللا عبد ا أبو فأجابه: مانيبن سلهللا قال عبد ا

رت كع ما ذي فقرأته وفهمت مجكتابك بكرسول ينءد جا أما بعد فق،كذل  ويل فإنه،تهي برعاكالك مبنه، وكف بولط

  ت ي بلك وزعمت أن،وسألته عنه



٢٧٢

، كتيبوال يّالله، فأما سرور شاء نإ ، وما سرينك مبا ساءين من ذلكوسأخرب ، وساءينكذل هواز فسرينة األيبوال

ً ملهوفا خائفا من آل حممد كبهللا ث ايغي أن ىعس: فقلت هم، ي عاركسو بيكلهم، وي ذلكب عزي، و)هم السالميعل(ً

تعثر  أن يكما أخاف عل أدىن فإن كمن ذل  عنهم، وأما الذي ساءينني نار املخالفك بئطفيفهم، وي ضعكبى قويو

 نإتسلم  أن أنت عملت به ومل جتاوزه رجوتن إ ع ما سألت عنهي مجكخملص ل ينإة القدس، فريلنا فال تشم حظ بويل

 )صلى اهللا عليه وآله(هللا  عن رسول ا)هم السالميعل(طالب يأب علي بن عن آبائه، عن ، أيبهللاا عبد ا يأخربين ،هللاشاء ا

  .لبههللا حة سلبه ايحضه النصميمن استشاره أخوه املؤمن فلم : نه قالإ

 من حقن ك مما بكخالص أن  واعلم،أنت عملت به ختلصت مما أنت متخوفهن إ ي برأيك علريسأش ينأواعلم 

 ، عنفري ضعف، وشدة يف غري يف غنيوحسن املعاشرة مع ل ة، والتأينيوالرفق بالرع ،هللااء ايعن أولى ذف األكالدماء و

ّشاء الله،  نإالعدل ما وافق احلق وى  بأن توقفهم علكتي من رسله، وارتق فتق رعيكرد علي، ومن كومداراة صاحب

، ًعدال  والً وأنت تقبل منهم صرفاًلةي ولًوما يهللا اكراي منهم، وال أحد كلتزقن بي فال ،مية وأهل النما والسعاكايإو

هم يعل( ني املؤمنريعن آبائه، عن أم أخربينأيب  فإن ،هوازر خوز األك، واحذر مك سركهتي، ويكعلهللا سخط ايف

  .هممنفرة كاملراد ال: قولأ ًبداأ يخوز وال يهوديبثبت يف قلب  ان المين اإلإ: نه قالإ )السالم

ى  علك املوافق لنيم الرجل املمتحن املستبصر األك فذل،هيلإ كأمور يه وتلجيلإح يتسرتفأما من تأنس به و

  حتمل  أو ًختلع ثوبا أو ًدرمها يتعط أن كايإاه، ويإ وك فشأنً رشداكت هنايرأ فإن ،نيقي وجرب الفركز عمالي، ومكنيد
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 كاي وعطاكن جوائزكّ ذات الله، ولتت مثله يفيأعطّ إال ممتزح أو كمضح أو لشاعرهللا  ذات اريدابة يف غى عل

تصرفه يف وجوه الرب  أن مخاس وما أردتصحاب الرسائل وأصحاب الشرط واألأجناد و للقواد والرسل واألكوخلع

 ىلإعزوجل وهللا ا إىل هاية اليت �ديها وتصل �ا واهلديف يسوة اليت تصلكوالنجاح والفطرة والصدقة واحلج واملشرب وال

: ةيون من أهل هذه اآلك فت،ًفضة  والًنز ذهباكت ال أن اجهدهللا ا عبد اي ،كسبكب ي من أط)عليه وآلهصلى اهللا (رسوله 

َالذين يكنزون الذهب والفضة وال َّنإ ََ ّ
ِْ َ ََ ّ َ ُ

ِ ْ َ ِيـنفقو�ا يف سبيل ا ّ َ َ ُ ِ ٍفـبشرهم بعذاب أليمهللا ُْ َ ٍ
َِ ْ ُْ ِّ ََ)من  تستصغرن من حلو وال  وال،)١

  . وتعاىلكن �ا غضب الرب تباركة تسين خالفضل طعام تصرفه يف بطو

 صلى اهللا عليه (نه مسع عن النيب إ ،)هم السالميعل( ني املؤمنريمأدث عن آبائه، عن حي ، أيبمسعت ينأواعلم

: ّا رسول الله، فقالينا كهل: جاره جائع، فقلنا وًخر من بات شبعاناوم اآليوالهللا ما آمن با: ًومايصحابه قول ألي )وآله

  .ن �ا غضب الربوم تطفؤكم وخرقكم وخلقكم ورزقكم ومن فضل متركن فضل طعامم

  .نيمن السلف والتابعى من مضى ا وهوان شرفها علي �وان الدنكوسأنبئ

هللا شده اأتاه ابن عباس فناوفة كال إىل )عليه السالم( نيملا جتهز احلس:  قال،نياحلس علي بن حممد بن فقد حدثين

ا بن ي كخربأال أ فراقها، ّالإا يمن الدن يدك وما وكمن يمبصرعأنا أعرف  :املقتول بالطف، فقالون هو يك أن والرحم

 قال : أيب فقال،بأمرها حتدثين أن حبنه ألإ يلعمرى بل:  فقال يل،ايوالدن) عليه السالم( ني املؤمنريمأث يعباس حبد

  : قولي )عليه السالم(هللا عبد ا أبا مسعت: )عليه السالم( نياحلسعلي بن 
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، )ها السالميعل(طا�ا وقد صارت لفاطمة ي يف بعض حكنت بفد كينإ: قال، )عليه السالم( ني املؤمنريمأ حدثىن

من مجاهلا،  مما تداخلين ها طار قليبيلإ فلما نظرت ،عمل �اأنا أمسحاة و يديويف  ي علذا بامرأة قد قحمتإف: قال

 يكفأغن تتزوج يب أن كطالب هل ل أيب ا بني: ش، فقالتيأمجل نساء قرانت من كة بنت عامر اجلمحي ويبثنبفشبهتها 

عليه ( علي  فقال هلا،ك من بعدكت ولعقبي ما بقك امللكون ليك، فاألرضخزائن ى  علكعن هذه املسحاة، وأدل

ى لقبلت عأو يري غًزوجا واطليب يفارجع: ا، قال هلاينا الدنأ:  فقالت،كهلأ من كخطبأ نت حىتأمن : )السالم

  : قولأنشأت أو مسحايت

   ةيا دنيلقد خاب من غرته دن

   بطائل ًغرت قرونا أن وما هي

   ةيز بثنيالعز يزى تتنا علأ

   الشمائلكنتها يف مثل تليوز

   نينإف يسوا يفقلت هلا غر

  ا ولست جباهليعزوف عن الدن

  ً حممدا فإن اينا والدنأوما 

   اجلنادلك تلني بًعايحل صرأ

   وز ودرهانكبال تتينأوهبها 

   القبائلكموال قارون وملأو

  هاري للفناء مصًعايس مجيلأ

  طلب من خزا�ا بالطوائليو

    راغبريغ نينإ يسوا يفغر

   وعز ونائلك من مليكمبا ف

   مبا قد رزقته يفقد قنعت نفس

  هل الغوائلأا ويا دني كفشأن

   وم لقائههللا يخاف اأ ينإف

   زائلري غً دائماًعذاباى خشأو

عليهم ( ئمةمذموم، مث اقتدت به األ  ملوم والريًحممودا غهللا ا يلق حد حىتس يف عنقه تبعة أليا وليلدنفخرج من ا

وجهت   وقد،، وأحسن مثواهمنيمجعأهم السالم يء من بوائقها، عليتلطخوا بشي مل ،مكمن بعده مبا قد بلغ) السالم

  ا يارم الدنك مبيكلإ



٢٧٥

تايب هذا مث ك يف كأنت عملت مبا نصحت ل فإن ،)لى اهللا عليه وآلهص(هللا خرة عن الصادق املصدق رسول اواآل

  . جل وعز بقدرتهك عنتجاىفي أن هللامواج البحار رجوت اأمثل أوزان اجلبال وكا ي من الذنوب واخلطايكانت علك

عليه (طالب  علي بن أيب ه، عن جدهيبأعن  حدثينبن علي حممد  ،أيب فإن ً،ف مؤمنايخت أن كايإ ،هللاا عبد اي

 حلمه ، وحشره يف صورة الذر،ظله ّالإظل  وم الهللا يخافه اأفه �ا يخيمؤمن نظرة ل إىل من نظر: قوليان كنه إ ،)السالم

  .ورده مورده يع أعضائه حىتيوجسده ومج

من ًغاث هلفاناأمن :  قال)صلى اهللا عليه وآله( النيب ، عن)عليه السالم( علي عن آبائه، عن ، أيبوحدثين 

ه املؤمن حاجة يخألى رب وآمنه من سوء املنقلب، ومن قضكوم الفزع األيظله وآمنه  ّالإظل  وم الهللا يغاثه اأ نيؤمنامل

نة واستربقها من سندس اجلهللا ساه ا كيخاه املؤمن من عرأى سكحداها اجلنة، ومن إة من ريثكله حوائج هللا اى قض

بات يمن طهللا طعم أخاه من جوع أطعمه اأ، ومن كسو منه سلكاملى دام عل ماهللا وض يف رضوان اخيزل ي ومل ،رهايوحر

نه كن، وأسيمن الولدان املخلدهللا ه، ومن أخدم أخاه أخدمه ايق املختوم ريمن الرحهللا اجلنة، ومن سقاه من ظمأ سقاه ا

وم ي نية املقربكه املالئبى ناقة من نوق اجلنة، وباهى علهللا  محله اةجلُن، ومن محل أخاه املؤمن من ريائه الطاهريمع أول

 وآنسه مبن أحبه من نيمن احلور العهللا ها زوجه ايلإح يسرتيأنس �ا وتشد عضده ويامة، ومن زوج أخاه املؤمن امرأة يالق

جازة إى علهللا سلطان جائر أعانه اى خوانه وآنسهم به، ومن أعان أخاه املؤمن علإه ويت نبي من أهل بنيقيالصد

   .رم زائرهيك أن هللاى  علًقايان حقكّتب من زوار الله، وكه يلإحلاجة  منزله ال إىل ام، ومن زار أخاهقدالصراط عند زلة األ



٢٧٦

قول ي )صلى اهللا عليه وآله(هللا نه مسع رسول اإ ،) السالممعليه( علي وحدثين أيب، عن آبائه، عن ،ّا عبد اللهي

 من تتبع  فإنه،نيؤمنؤمن بقلبه، فال تتبعوا عثرات امليه ومل س مبؤمن من آمن بلسانينه لإمعاشر الناس : ًومايصحابه أل

  .تهي وفضحه يف جوف ب،امةيوم القيعثراته هللا تبع اعثرة مؤمن ا

صدق يف مقالته، وال ي ال أن ثاق املؤمنيمهللا أخذ ا: نه قالإ ) السالممعليه( علي أيب، عن آبائه، عن وحدثىن

ة، وراحة رية قصي لغاكل مؤمن ملجم، وذلكن حة نفسه، أليبفضّإال  ظهيغ يشفي ال أن ىنتصف من عدوه، وعلي

ضله، يه ويغويطان يسده، والشحيه ويبغي ،قول مبقالتهي ،ه مؤمن مثلهيسرها علي أأشياءى ثاق املؤمن عليمهللا لة، وأخذ ايطو

، فما بقاء ًه غنماميباحة حرإ، وًناي دمه دكسفى ريالذي هو مؤمن به هللا افر باكتبع عثراته، ويقفو أثره، ويوالسلطان 

  .املؤمن بعد هذا

ّي علنزل:  قال)صلى اهللا عليه وآله( النيب ، عن) السالممعليه( علي عن آبائه، عن ، أيبوحدثىن، ّا عبد اللهي 

وأنا  ، فاملؤمن مينًته مؤمنايمس ي من أمسائًاشتققت للمؤمن امسا: قولي السالم ويك علؤقرهللا يان إ ا حممدي: ل فقاليجربئ

  .باحملاربة  فقد استقبلينًمنه، من استهان مؤمنا

ًوماي قال )صلى اهللا عليه وآله( النيب ، عن) السالممعليه( علي أيب، عن آبائه، عن وحدثىن ،هللاا عبد اي :اي 

ن كن تإه، ويخذل ولين ليكمل عزوجل هللا ا فإن رته حسنةيانت سرك فإن ،رتهيتنظر يف سر  حىتًتناظر رجال ال يعل

  .هيعزوجل ما قدرت علهللا  مما عمل من معاصي اأكثرتعمل به  أن ه، فلو جهدتيه مساويفيكة فقد ي ردرتهيسر

 أدىن: نه قالإ )صلى اهللا عليه وآله( النيب ، عن) السالممعليه( علي أيب، عن آبائه، عن وحدثىن ،هللاا عبد اي

   كولئأفضحه �ا، ي أن ديريه يحفظها عليلمة فكه اليخأسمع الرجل من ي أن فركال



٢٧٧

  .خالق هلم ال

نه قالإ ) السالممعليه( علي أيب، عن آبائه، عن وحدثىن ،هللاا عبد اي :ناه ومسعت يمن قال يف مؤمن ما رأت ع

َإن الذين حيبون: عزوجلهللا ن قال ايهدم مروته فهو من الذينه ويشيذناه ما أ ّ
ُِ

َ ّ ّ َتشيع الفاحشة يف الذين آم ْ أنِ َ ّ ِ ُ َ ِ ْ َ َُْنوا هلم َ ُ

ٌعذاب أليم َ ٌ َ)١(.  

قال) السالممعليه( علي أيب، عن آبائه، عن وحدثىن ،هللاا عبد اي  :د �ا هدم يرية يه املؤمن روايخأعن ى من رو

ً ه املؤمن سرورايخأى دخل علأ، ومن ًباملخرج منه أبدا أيتيمبخرج مما قال، ولن  أيت يئته حىتيخبطهللا وبقه اأ ،مروته وثلبه

ى دخل علأًسرورا فقد ) عليهم السالم(ت يهل البأى دخل علأًسرورا، ومن ) عليهم السالم(ت يهل البأى دخل علأد فق

ّ سرورا فقد سر الله، ومن سر )صلى اهللا عليه وآله(هللا رسول اى دخل علأً سرورا، ومن )صلى اهللا عليه وآله(هللا رسول ا ً

  .تهدخله جني أن عزوجلهللا اى ق عليفحقهللا ا

 م، يصراط مستق إىل فقد هديهللا  من اعتصم حببل ا فإنه طاعته، واالعتصام حببله،ثاريإّالله، وى  بتقويكوصأمث

عظم سواها، ي ها، والريقبل منهم غي  ال،خلقه إىل عزوجلهللا ة اي وص فإنهرضاه وهواه،ى ًتؤثر أحدا عل والهللا فاتق ا

ًئا يا شيتنال من الدن ال أن استطعت فإن ت،يهل البأتنا ي وص فإنه،ىعظم من التقوأء يلوا بشكوياخلالئق مل  أن واعلم

  . فافعلًتسأل عنه غدا

الذي هللا صدق وا: ه وقالينظر ف يالنجاش إىل )عليه السالم(تاب الصادق كفلما وصل : مانيبن سلهللا قال عبد ا

   .)٢(اتهيام حيأعمل به هللا يبد ازل عيجنا، فلم ّ إال تابكمبا يف هذا ال أحد  فما عمل،هو مواليّ إال له إال

العبارة من باب  أن  أو،ست من النساءي�ا لأان لعلمه كة أاملر إىل )عليه السالم( ني املؤمنريمأ لعل نظر :قولأ

  .العاملهللا ة، وايناكال

                                                

 

 



٢٧٨



٢٧٩

  

  فصل

  ))في جوائز الظالم((

  

ذا ما كنه، وي بعًعلم حراماي أن ّال، إةيمن الوالّ إال سبكن له ميكن مل إجوائز الظامل وطعامه حالل و أن يف

  ً.خراجا أو ًاةكأخذه زي

عمال أ يلييف رجل ى ما تر: )عليه السالم(هللا قلت أليب عبد ا:  قال،والد أيب عن احلسن بن حمبوب، عن

سوة كبالدرهم وال مر يلأيل، ورمبا إسن حيو فينيضيه في به فأنزل علّمرأنا أ و،عماهلمأمن ّ إال سبكس له ميالسلطان ل

   .)١(ه الوزريوعل  املهناكل وخذ منه، فلك: ، فقال يلكمن ذل يوقد ضاق صدر

 زينيجي بالعامل فّرمأهللا  اكأصلح:  فقال، وأنا عنده)عليه السالم(هللا عبد ا أبا سأل رجل:  قال،املعزا أيب وعن

   .)٢(نعم:  قال،وأحج �ا: ، قلتنعم:  قال،بالدرهم آخذها

:  قال،قبلهاأبالصلة  صلينيمر بالعامل فأ: )عليه السالم(هللا أليب عبد اقلت :  قال،هريغأو  وعن حممد بن هشام

نعمقال،حج منهاأو: ، قلت  :نعم وحج منها)٣(.   

  أن  :)يه السالمعل (هيبأ، عن )عليه السالم(هللا عبد ا أيب العالء، عن أيب بنىي حيوعن 

                                                

 

 

 



٢٨٠

   .)١(ةيبالن جوائز معاوقيانا ك )هما السالميعل( نياحلسن واحلس

   .)٢(س �ا بأسيجوائز العمال ل: قوليمسعناه : وعن حممد بن مسلم وزرارة، قاال

 نع ابنميما : ل ابنه، فقاليمساعإ وعنده )عليه السالم(هللا عبد ا أيب ىدخلت عل: قال ،ير احلضرمكب أيب وعن

 مث ،الناس يعطيهم ما يعطيه الناس، ويفيكفونه ما يكعة فيرج شباب الشخي أن ) خ ل الشمال،كالسما(السمال أيب 

بعث ي أن ) الشمال خ ل،كالسما(السمال  أيب ما منع ابن:  قال،ينيدى خمافة عل:  قال،كت عطاءكمل تر: قال يل

  .)٣(ًبايت املال نصي يف بكل أن ما علمأ ،ك بعطائيكلإ

ة يون عندي اجلاركأخالط السلطان فت ينإ: )عليه السالم(قلت أليب احلسن :  قال،نيوعن داود بن رز

تزد   والكخذ مثل ذل:  قال،آخذه أن ياملال، فل يقع هلم عنديأخذو�ا، مث يبعثون فيالدابة الفارهة ف أو أخذو�ا،يف

   .)٤(هيعل

 ،)عليه السالم(هللا ة درهم أليب عبد اائسبعم أو ة درهمئا ستمإنسان ّ إيلدفع: عذافر، قال يخأوعن عمر 

نت أ:  فقال،نة �ايه، ورافقت عامل املديع ما فيوذهب جبم ية شق جوالقرياحلف إىل تيانت يف جوالقي، فلما انتهكف

 إىل تيفلما انته:  قال،كنعوض نة فائتنا حىتيقدمنا املد إذا :نعم، قال:  فقلت،ك فذهب مبتاعكالذي شق جوالق

  ا عمر ي:  فقال)عليه السالم(هللا عبد ا أيب ىنة دخلت علياملد

                                                

 

 

 

 



٢٨١

فائت عامل  :قال أن ىل إك مما أخذ منري خكما أعطا: نعم، فقال:  فقلت،ك وذهب مبتاعكشقت زاملت

   .)١(ه مل تطلبه منهيلإهللا  اكء دعايمنا هو شإ، فكنة فتنجز منه ما وعدياملد

ا ي: يل، فقالرت له بعض حاك فذ)عليه السالم(هللا عبد ا أيب ىدخلت عل:  قال،س بن رمانةي بن قوعن حممد

  .ثياحلد )٢( �اججعفر فخذها وتفر أبو نار وصلين �اية دئماأربعس، هذه كي الكة هايت ذليجار

ه خبلع يلإد بعث يالرشن إ :ثي يف حد،)عليه السالم(بن جعفر ى احلسن موس أيب ع، عنيوعن الفضل بن الرب

ترده  ال أن هللا باكناشدت: ، فقلتمةه حقوق األيان فك إذا باخللع واحلمالن واملال حاجة يل ال: ومحالن ومال، فقال

   .)٣(حببتأاعمل به ما : غتاظ، قاليف

ًوما ي )عليه السالم(بن جعفر ى حضار موسإمر بأد يالرشن إ :ثي يف حد،هيبأبن الفضل، عن هللا وعن عبد ا

بن ى ، فقال موسريه خلع وبدرتان دنانيدي نيمل بحي أن مرأده، مث يده فغلفه بية، ففتحها بي�ا حبقة الغالى رمه وأتكفأ

   .)٤(ًنقطع نسله ما قبلتها أبدايطالب لئال  أيب زوجه �ا من عزاب بينأمن ى رأين ألوال هللا وا: )عليه السالم(جعفر 

ه ي دخل عل)عليه السالم(ابن جعفر ى موس أن ديعن الرشكى املأمون حن إ :ثي يف حد،ان بن نزاريوعن سف

   .)٥(ناريد ائيته ميلإنه أرسل أر كمث ذرمه، ك فأًوماي

                                                

 

 

 

 

 



٢٨٢

 )هما السالميعل( نياحلسن واحلسن إ ):هما السالميعل(ه يبأ عن جعفر بن حممد، عن ، بن علواننيوعن احلس

   .)١(قبالن جوائزهيه ويقعان فية ويمعاوغمزان يانا ك

 إىل ًتاباكتب كنه إ، )سالمعليه ال( ني عن احلس،)االحتجاج(طالب الطربسي يف  علي بن أيب محد بنأوعن 

ل سنة كه يف يلإبعث يان كسوؤه، وية بشيء يه معاويلإتب كغ، فما يخ بليم وتوبيع عظيه تقريتاب وفكر الكة، وذيمعاو

   .)٢(ل ضربكا من يعروض وهداى لف درهم سوألف أ

بأس جبوائز  ال:  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب ه، عنيبأ عن ،)نوادره(يف ى سين عمحد بن حممد بأوعن 

   .)٣(السلطان

  الكل ما: )عليه السالم(ى احلسن موس أبو قال يل:  قال،، عن عبد الرمحن بن احلجاجريعم أيب وعن ابن

   .)٤(اشرته: شئت وسعت علي، قال فإن نعم،: قلت: ، قالًقاي ضكظنأ ينإيف شراء الطعام  ي علتدخل مع

فقلت : لف، قالأة ئ بثالمثاًرزاأة ريخوه من هبأ وكس بن عبد املليضرى اشرت:  قال،ة، عن زرارةيعط علي بن وعن

املال وقدم هؤالء، ى فأد: فأيب علي، قال ي،ه، واحتبس الباقيلإمخس هذا املال، فابعث به  إىل  انظركحيو أو كليو: له

: ، فقلت لهله له، هو هو: ً، فقال مبادرا للجواب)عليه السالم(هللا عبد ا أليب كفقلت ذل: ة قاليأم مر بينأفذهب 

   .)٥(صبعهإى  فعض عل،داهاأنه قد إ

                                                

 

 

 

 

 



٢٨٣

تظلم يمن  ئينيجيشرتي الطعام فأ: )عليه السالم(هللا قلت أليب عبد ا: محزة، عن رجل، قال أيب وعن حممد بن

   .)١(اشرته:  فقال،ظلمين: قوليو

 ،ظلمينه أء وأنا أعلم يلعامل الششرتي من اأ: )عليه السالم(هللا قلت أليب عبد ا: ة بن وهب، قاليوعن معاو

   .)٢(اشرت منه: فقال

بل الصدقة إشرتي من السلطان من يسألته عن الرجل منا :  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب دة، عنيعب أيب وعن

مثل احلنطة  ّالإبل ما اإل: فقال: هم، قاليب علجي من احلق الذي أكثرأخذون منهم ي�م أعلم يوغنم الصدقة وهو 

ا نماغنأأخذ منا صدقات يئنا فيجييف مصدق ى فما تر: ل لهي، قنهيتعرف احلرام بع بأس به حىت  الك ذلري وغريالشعو

يف ى فما تر: ل لهي، قخذها وعزهلا فال بأسأ ان قدكن إ : فقال، يف شرائها منهعناها، فما تقوليبي ف،بعناها: فنقول

 : فقال، الطعام منهكيف شراء ذلى ل فما تركيله بعزيأخذ حظه فينا، وقسهم لنا حظيئنا القاسم فيجي رياحلنطة والشع

لكي ري فال بأس بشرائه منه من غكنتم حضور ذلأل وكيان قبضه بكن إ)٣(.   

هللا عبد ا أبا استأذن حىت: ه، فقلتيشرتأ أن اد فأردتيابن ز أيب نيع متر عيرادوا بأ:  قال،ل بن صاحليوعن مج

   .)٤(هريشرته اشرتاه غيمل ن إ فإنه شرته،يفل: قل له:  فسأله، فقال لهًمصادفا فأمرت ،)عليه السالم(

  ظلم، يشرتي من العامل وهو يسألته عن الرجل :  قال،سحاق بن عمارإوعن 

                                                

 

 

 

 



٢٨٤

   .)١(ًحداأه ينه ظلم فأعلم يمل  منه ما يشرتي: قال

   .)٢(منه يشرتي:  فقال،ظلميالعامل وهو من ى شرتيأسألته عن الرجل : قال ،هللاعبد ا أيب وعن عبد الرمحن بن

مر بالنزول أ )صلى اهللا عليه وآله(هللا رسول ان إ :)هما السالميعل(ه ياد، عن جعفر، عن أبيوعن مسعدة بن ز

يل أرض خراج وقد ضقت ن إ :، وقالقام قائمنا اضمحلت القطائع فال قطائع إذا :ام، وقاليأهل الذمة ثالثة أى عل

   .)٣(�ا

  

                                                

 

 

 



٢٨٥

  

  )١(ني بصف)عليه السالم(ن ير المؤمنيمأمام خطبة لإل

  

م، فاحلق أوسع يكمن احلق مثل الذي يل عل ي علمكم، ولكمرأة يًم حقا بواليكعل يلهللا  فقد جعل ا،ما بعدأ

 حدان ألكله، ولو ى جر ّالإه يعل يرجي  وال،هيعلى جر ّالإحد أل يرجي ال، قها يف التناصفي يف التواصف، وأضشياءاأل

ه يل ما جرت علك ولعدله يف ،عبادهى  لقدرته عل،سبحانه دون خلقههللا ً خالصا كان ذلكه ليعل يرجي له وال يرجيأن 

ً منه وتوسعا مبا ً تفضال،ه مضاعفة الثوابيعوه، وجعل جزاءهم عليطي أن العبادى نه جعل حقه علك ول،صروف قضائه

  .د أهلهيهو من املز

وجب بعضها ي و، يف وجوههاؤافكبعض، فجعلها تتى عض الناس عل افرتضها لبًمث جعل سبحانه من حقوقه حقوقا

ة ي وحق الرع،ةيالرعى  احلقوق حق الوايل علكعظم ما افرتض سبحانه من تلأو. ببعضّ إال ستوجب بعضهاي  والً،بعضا

  .نهميً وعزا لد،لفتهمًها نظاما أللعل، فجى كل علكسبحانه لهللا ضها اضة فري فر،الوايلى عل

   .ةيباستقامة الرعّ إال تصلح الوالة بصالح الوالة، وال الإة يست تصلح الرعيفل

                                                

 



٢٨٦

ن، واعتدلت معامل ينهم، وقامت مناهج الديها حقها، عز احلق بيلإ الوايلى حقه، وأد الوايل إىل ةيذا أدت الرعإف

  .عداءمطامع األئست ي الزمان، وطمع يف بقاء الدولة، وك فصلح بذل،لسنناذالهلا إى العدل، وجرت عل

دغال يف ثر اإلك و، وظهرت معامل اجلور،لمةك الكل هنات اختلف،تهيبرع جحف الوايلأها، وية واليت الرعب غلوإذا

  وال،م حق عطليستوحش لعظي فال ،ثرت علل النفوسك و،حكام وعطلت األ،ىفعمل باهلو، ت حماج السننك وتر،نيالد

 وحسن كم بالتناصح يف ذليك فعل،عند العبادهللا شرار، وتعظم تبعات ا األبرار وتعز تذل األكل، فهنام باطل فعليلعظ

هله من الطاعة أهللا قة ما اي ببالغ حق، وطال يف العمل اجتهاده،حرصههللا رضا اى ن اشتد علإو أحد سيه، فليالتعاون عل

ن إس امرؤ ويول ،نهميق بقامة احلإى حة مببلغ جهدهم، والتعاون عليالعباد النصى علهللا ن من واجب حقوق اكول .له

ن صغرته إامرؤ و من حقه، والهللا ما محله اى عاون علي أن ه بفوقتلين فضي، وتقدمت يف الدعظمت يف احلق منزلته

  .هيعان علي أو كذلى  علنيعي أن ون بدونيالنفوس واقتحمته الع

  .ر مسعه وطاعته لهكذيه ويه الثناء عليثر فيكل يالم طوكصحابه بأ رجل من )عليه السالم(فأجابه 

صغر عنده لعظم ي أن ،يف نفسه، وجل موضعه من قلبههللا ن من حق من عظم جالل اإ: )عليه السالم(فقال 

هللا  مل تعظم نعمة ا فإنه،هيلإحسانه إه ولطف يعلهللا  ملن عظمت نعمة اكذلكان كحق من أن إ و،ل ما سواهك كذل

ظن �م حب الفخر ي أن  عند صاحل الناسةن أسخف حاالت الوالن مإ وً،ه عظمايعلهللا ازداد حق اّإال  أحد ىعل

  وضع يو



٢٨٧

هللا طراء واستماع الثناء، ولست حبمد احب اإلأ ينأم كون جال يف ظنيك أن رهتك وقد ،ربكالى مرهم علأ

  .كذلك

 ورمبا ،اءيربكعظمة واللحق به من اأهو  سبحانه عن تناول ماهللا ًته احنطاطا ك لرتكقال ذلي أن نت أحبكولو 

فرغ أة يف حقوق مل يم من التقيكلإوهللا ا إىل ينفس يخراجل ثناء إليجبم ي عل فال تثنوا،الناس الثناء بعد البالءى استحل

هل أتحفظ به عند يمبا  تتحفظوا مين لم به اجلبابرة، والكمبا ت لموينكمضائها، فال تإدائها، وفرائض البد من أمن 

  من استثقل احلق فإنهي،عظام لنفسإوال التماس  ل يلي يف حق قًاستثقاال تظنوا يب  وال،ةباملصانع ختالطوين  وال،البادرة

لست  ينإمشورة بعدل، ف أو فوا عن مقالة حبقكت  فال،هيثقل علأان العمل �ما كه يعرض علي أن العدل أو قال لهيأن 

  . به مينكملأما هو  يمن نفسهللا ا يفيكّ إال أن ي من فعلكآمن ذل  والى،خطأ أن بفوق ييف نفس

ما  إىل هينا فكخرجنا مما أ من أنفسنا، وكمنل  منا ما الكلمي ،هريرب غ ون لرب الكد مملوينتم عبأنا وأمنا إف

  .)١(ىة بعد العمريوأعطانا البص ،ىبدلنا بعد الضاللة باهلدأه، فيصلحنا عل

                                                

 



٢٨٨



٢٨٩

  

  ))لمالك األشتر) عليه السالم(د اإلمام عه((

  

عماهلا، وهو أمصر وى  ملا واله عل،)رمحه اهللا( يشرت النخع األكتبه ملالك )عليه السالم( ني املؤمنريمأمام إلاعهد 

  .)١( )رمحه اهللا(د الرضي يما قاله السك ، للمحاسنهمجعأوکتبه أطول عهد 

ِبسم الله الرمحن الرحيم ِِ َِّ َِّ َْ َّ ْ
ِ.  

ُهذا ما أمر به عبد الله علي أمري ا
ِ ِ َِ ٌَّ

ِ
َ ََّ ُ ْ ِ

َ َ َ َ ََلمؤمنني مالك بن احلارث األشتـرَ َْ َ ْ ِ ِ َ َْ َ ْ
ِ

َ
ِ ِ ْ ُ َيف عهده إليه حني واله مصر جباية خراجها ، ْ

ِ ِ ِ
َ ََ ََْ َ ْ ْ

ِ ِ ِ
ُ ََّ َ َِ ِ

َ ِ

َوجهاد عدوها واستصالح أهلها وعمارة بالدها َ
ِ َ َِ ََ ََ َ َ َ

ِ ِ
َ َ
ِ ِ
ْ َ ْ ْ ِّ ُ َ َ أمره بتـقوى الله وإيـثار طاعته واتـباع ما أمر،َ ََ َ َ ََ ِّ َِ َ َ

ِِ ِ
َ َ ِ َ َِْ َّ

َ ْ
ِ ِ به يف كتابه من فـرائضه ُ ِ ِ ِ ِ ِِ

ََ ْ
ِ َِ ِ

َُِِوسننه َ اليت ال يسعد أحد إال باتـباعها،َ َ
ِ

َ َ َِّ َِ َِّ ٌ ُ ْ َ َ وال يشقى إال مع جحودها وإضاعتها،َِّ
ِ
َ َ ِ ِ

َ ََ
ِ

ُ ُ َ ََ َّ َ ْ ِ وأن يـنصر الله سبحانه بقلبه ويده ،َ ِ
َ َ ََ َ

ِِْ َ َِ ُ َْ ُ َّ
َُ ْ ْ َ

ِِولسانه
َ
ِ
َ فإنه جل امسه قد تك،َ َ ْ َ ْ َُ ُُ َّ َ ُفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزهَِّ َ ََُّ َ ْ َ ْ َِ ْ َِ ََ َ ِ ْ َِ َ ِ وأمره أن يكسر نـفسه من الشهوات،َّ

َ َ َّ َ
ِ ِ

ُ َ ْ َ َ َْ َ َْ َ َُ َ ويـزعها عند ،َ ِْ َ َ ََ َ
ُاجلمحات فإن النـَّفس أمارة بالسوء إال ما رحم الله َّ َّ

َ
ِ
َ ََ َ َ

ِ ِِ ُّ ِ ٌ ََّ َ ْ َّ َ ِ
َ ْ.  

  

                                                

 



٢٩٠

ْمث اعلم يا مالك أين قد وجه َّ َ ْ َ ِّ َ ُ ْ
ِ
َ َ ْ َ ٍتك إىل بالد قد جرت عليـها دول قـبـلك من عدل وجورَُّ ْ َ ْ ََ َ

ٍ ْ َْ َ
ِ َ َ َُ َ َ َْ َْ ٌَ ُ َ ْ َ

ٍ ِ ْ وأن النَّاس يـنظرون من ،ِ َ
ِ َ ُُ ْ َ َّ ََ

َأمورك يف مثل ما كنت تـنظر فيه من أمور الوالة قـبـلك َ َ َُْ
ِ

ُ ْ
ِ ِ ُِ ْ َ ُُ ُِ ِ ِِ

ُ ْ َْ َ ُ ِ ْ ْ ويـقولون فيك ما كنت تـقول فيهم،َ
ِ ِ ُِ ُ َُ َ ْ ُ َ ََ َ ُ ْ وإمنا يس،َ ُ َتدل على الصاحلني َََِّ

ِِ َّ ََ ُّ َ َ

ِمبا جيري الله هلم على ألسن عباده ِ
َ
ِ ِ ُ َْ ََ َُْ ُ َّ ِ ُْ ِ فـليكن أحب الذخائر إليك ذخرية العمل الصالح،َِ ِ َّ ِ َ َ ْ َُ

ِ َِ َ ْ ََِ ِ َّ َّ َ ْ ََ ُ َ فاملك هواك،َْ َ َ ْ ِ
ْ َّ وشح بنـفسك عما ،َ َْ َ ِ َ ُِ َّ َ

َال حيل لك َ ُّ َِ َ فإن الشح بالنـَّفس اإلنص،َ ْ ِْْ ِ ِ َّ ُّ َّ ْاف منـها فيما أحبت أو كرهتَِ َِْ َ َْ ََّ َ َ
ِ

َ ْ
ِ ُ.  

ْوأشعر قـلبك الرمحة للرعية والمحبة هلم واللطف �م ْ ْ
ِ ِ ِ ِِ

َ ْ ُّْ َ َ َ ََُ َ ََّ ََّ َْ َّ َّ ِْ
َْ ََ ْ وال تكونن عليهم سبعا ضاريا تـغتنم أكلهم،َ ُْ َ َ َْ َ ُ

َِْ َ ًَ ًِ َ ُ َ ِ ْ َ َّ َ ُ ِ فإنـهم صنـفان ،َ َِ ْ ْ ُ َّ َِ

ِإما أخ لك يف الدين وإ ِ
َ ِ ِّ ِ َ َ ٌ َ ِما نظري لك يف اخللقَّ َِْ ْ َ َ ٌ

ِ َ َّ.  

ُيـفرط ُ ْ ُمنـهم الزلل َ ََّ ُ ُ ْ ُ وتـعرض هلم العلل،ِ َِ ْ َُُ ُ ِ ْ َ َيـؤتى على أَ و،َ ََ َ ْ َيديهم يف العمد وُ
ِ ِ
ْ َ ْ ِ ْ

ِ َِاخلطإْ َ فأعطهم من عفوك و،َْ َ ِ ْ َ ْ
ِ ِ

ْ
ِ ْ ْصفََ ِحك مثل َ ْ ِ َِ

َالذي حتب و ُّ ُِ ِ ْتـرضى أن يـعَّ ُ ْ َ َ ِِطيك الله من عفوه َْ ْ َ ْ َ
ِ ِ
ُ َّ ِصفحهَوَ ِ ْ َ فإنك فـوقـهم و،َ ْ ُ َ َ َْ َ ِوايلَِّ َ األمر عليك فـوقك وَ َ ََ َْ ْ ََْ ِ َ َالله فـوق من والكْ َّ ََّ ْ َ َ ْ َ ِد َقَ و،ُ

ْاستكفاك أمرهم وابـتالك �م ْ
ِِ َ َََ َْ َْ ُ َ َ َ ْ ْ.  

َِّال تـنصنب نـفسك حلرب اللهَو ِ
َْ
ِ

َ َ ْ َ َّ َ
ِ َْ َُّ فإنه،َ ِِ ال يد لك بنقمتهَِ ِ

َ ْ ِ َ َ َ َ َ وال غىن بك ع،َ َ ِ
َ
ِ ِِن عفوه ورمحتهََ

َ َْ ََ
ِِ ْ َ وال تـندمن على عفو وال ،ْ َ ََ ٍَ ْ َ َ َّ َ َ َْ

ٍتـبجحن بعقوبة
َ َ َُ ُِ َّ ًال تسرعن إىل بادرة وجدت منـها مندوحةَ و،َْ َ َ َ َُ ْ َْ

ِ
َ ْ َ

ٍ
َ ْ
ِ َ َِ َّ َ ِ ُال تـقولن إين مؤمر آمر فأطاعَ و،ُ َ ََُ ُُ ٌَُّ َ ِّ ِ َّ َ ُ َ فإن ذ،َ َّ ِلك إدغال يف القلب َِ ْ َْ ِ ٌ َ ْ ِ َ

ِ

ِومنـهكة ل ٌ َ َ َْ َلدين وَ ِ َِتـقرب من الغريِّ
ِ ِْ َ ٌ َُّ ِإذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك أبـهة أو خميلة فانظر إىل عَ و،َ ِ ِ ِ َِ ُ َ َِ ِ

ْ ْ َْ ًَ ًَْ ُ َ ََ َّ َ َْ ُ ْ َ
ِ

َ َ َ َ ْ َِّظم ملك الله َ ِ ُْ َِ

َفـوقك و َ َ َقدرته منك على ما ال تـقدر عليه من نـفسكَْ َِ ِ ِ ِ ِِْ َْ ْ ََْ َ ََ َُ َ
ِ َ ْ ْ َ فإن ذلك يطا،ُ ُ َ

َِ َّ ُمنَِ
َ إليك من طماحك ويكف عنك من غربك ِ َ َ ََِْ ْ َ ْ

ِ ِ ِ َِْ ُّ ُ َ َ َِْ

َء إليك مبا عزب عنك من عقلك َِيفيَو َ َ
ِ ْ َ َ َْ

ِ ْ َ َ َِ َِْ ُ.  

َإياك و َ َمساَِّ َماة الله يف عظمته وُ َ
ِِ َِ َ ِ َّ َ ِِالتشبه به يف جبـروتهَ ِ

ُ َ َ
ِ ِ َ ُّ َ َّ فإن ال،َّ َله يذل كل جبار وَِ

ٍ َّ َ َُّ ُ ُّ ِ َ ٍيهني كل خمتالَّ َُْ َّ ُ ُ ُِ.  

  



٢٩١

َأنصف الله و ََّ ِ ِ َصف النَّاس من نـفسك ومن خاصة أهلك وَْأنَْ ََ َ
ِ
ْ َ

ِ ِ ِ َِّ َ ْ ْْ َ َ
ِ َمن لك فيه هوى من رعيتكِ َِ ِ ِ َِّ َ ْ ْ ًَ َ

ِ ْ فإنك إال تـفعل تظلم،َ
ِْ َ َْ َ ْ َِّ َِ َّ َ، 

ِمن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عبادهَو ِ
َ َ ْ َ
ِ ِ َِ َُ َُ َُ ْ َ َّ ََّ َ َمن خاصمه الله أَ و،ََ ُ َُّ َ َ َ ْ ُدحض حجتهَ َََّ ُ َ َْكان لله حربا حىت يـنِزَو  ْ َ ََّ ً ْ

َِِّ َ َع أو يـتوبَ َُْ َ َ.  

ْليس شيَو َ َ َء أدعى إىل َْ ِ َ َْ َ تـغيري نعمة الله وٌ َ
ِ ِ َِّ ْ ِ ِْ ٍتـعجيل نقمته من إقامة على ظلمَ ُْ ََ

ٍ ِ ِِ ِ
َ َِْ َ ْ ِ ِ

ْ َِ فإن الله مسي،َ
َ َّ َّ َع دعوة المضطهدين وَِ َُ

ِ
ََ ْ ْ ََ ْ َ َهو ٌ ُ

ِللظالمني ب َ
ِ ِ ِالمرصادَِّ

َ ْ
ِ ْ.  

ِّليكن أحب األمور إليك أوسطها يف احلقَو َ ُ َ ْ َْ ِ َُِ َ َْ ََ َِْ ُ ْ َّ ُ ِأعمها يف العدلَ و،ْ ْ َ َْ ِ ُّ َ ِأمجعها لرضى الرعيةَ و،َ َِّ َّ َ ِِ َ َُْ ُ فإن سخط العامة جيحف ،َ ْ
ِ ُِ َّ َ ْ َ ْ ُ َّ َِ

ِبرضى اخلاصة َّ َْ َ َّإن سخط اخلاصة يـغتـفر مع رضى العامَ و،ِِ َ ْ َ ِ َ َُ ُُ َ َْ
ِ َّ َْ َ ْ َّ َْليس أحد من الرعية أثـقل على الواَ و،ِةِ ََ َ َ َْ َِ ِ َِّ َّ ٌَ َ َ َيل مئونة يف الرخاء وَْ

ِ
َ َّ ِ ًَ َُ َّأقل ِ ََ

َعونة له يف البالء وأكره لإلنصاف وأسأل باإلحلاف وَم َ َ
ِ ِ

َ َْ ِْ ِْ ََ َ َْ َُ ُْ ِ ِ
ََ ْ

ِ َ ْ ِ َ َّأقلًَ َ شكرا عند اإلعطاء وََ
ِ َ ْ ِْ َ ِْ ً ْ َأبطُ َأ عذرا عند المنع وَْ َِ ْ ْْ َ ِ ً ْ ُ َأضعف صربا عند َ ِْْ ً ْ ََ َ َ

ِملمات الدهر من أهل اخلاصة َِّ َْ ِ ْ َْ َّْ ُِ ِ َّ َ وإمنا عماد الدين ومجاع المسلمني و،ِ ُ َ َ ََ
ِ ِ

ْ ْ ُ َ
ِ ِ ِّ ُ

ِ ِالعدة لألعداء العامة من األمةََِّ َِّ َُّ َْ َْ ُ َ ُْ ِْ
َ ْ

ِ ُ َُْ فـليكن صغوك هلم ،َّ َ ُ ْ
ِ

ْ َُ َْ

ْميـلك معهمَو ُ َ َ ََ ُ ْ.  

ْليكنَو َُ ِ أبـعد رعيتْ َِّ َ َ َ َك منك وَْ َ َْ ِأشنأهم عندك أطلبـهم لمعايب النَّاسِ ِ ِ َ َُ
ِ

ْ َُْْ َ َ ََ َ ْ ِْ
ُ َ فإن يف النَّاس عيوبا الوايل أحق من ستـرها،َ ََ َ ْ َ َ ُُّ َ ِ َْ ً ُ ِ ِ َّ ََ فال ،َِ

َتكشفن عما غاب عنك منـها ْ ِْ َِ َ ََ َ َّ َّ َ ْ َ فإمنا عليك تطهري ما ظهر لك،َ ََ َ ََ ََ ُ
ِ ْ َ ْ َ َالله حيكم على ماَ و،َََِّ ََ ُ ُ َْ ُ َ غاب عنكَّ َْ َ َ فاسرت العورة ما ،َ ََ ْ َ ْ

ُِ ْ َ

َاستطعت َْ َ َ يسرت الله منك ما حتب ستـره من رعيتك،ْ َِ ِ ِ ِ َِّ َ ْْ َ ََُ ْ َ ُّ ُ ْ ُ َّ ُِ.  

ِأطلق عن ال َ ْ
ِْ ٍنَّاس عقدة كل حقدَ ْ ُ َ ِْ ِّ َ ُ ٍاقطع عنك سبب كل وترَ و،ِ ِْ ِّ ُ َ َ َ َ َْ ْ َ َتـغاب عَ و،ْ َ َ َن كل ما ال يضح لكَ َ ُ

ِ
َ َ َْ ِّ َال تـعجلَ و،ُ ََ ْ َِن إىل َ َّ

ٍتصديق ساع َ ِ ِ
ْ َ فإن الساعي غاش و،َ ٌّ َ َ

ِ َّ َّ َإن تشبه بالنَّاصحنيَِ
ِ ِ ِ َ َّ َ َ ْ ِ.  

ًال تدخلن يف مشورتك خبيال َو َ َِ ِ َِ ََّ َُ َ ِ ْ َيـعدل بك عن الفضل وُ ِ ْ َْ ِ َ َ ِ ُ ِ ْ َيعدك الفقرَ ْ َْ َ ُ ِ ِال جبانا يضعفك عن األمورَ و،َ ُ ُ َ َُ ْ ِ َ َ ُِ ْ ً ًال حريصا َ و،َ ِ َ َ

َيـزين لك ا َ ُ ِلشره باجلورَُِّ َْْ
ِ ََ َ فإن البخل و،َّ َ ْ ُْ َّ َاجلنب َِ ُْْ  

  



٢٩٢

ِاحلرص غرائز شىت جيمعها سوء الظن باللهَو ِ َِّ َِّ ِّ ُ ُ َ ُ َ َْ َّ َ ُ ََ َ ْ ْ.  

َإن شر وزرائك من كان لأل ِْ َ َ ْ َ َ ِ
ََُ َّ َ َّ َشرار قـبـلك وزيرا وِ ًَ َِ َِ َ ْ َ ِمن شركهم يف اآلثامْ َ ْ ِ ْ ُ َِ َ ْ ًَ فال يكونن لك بطانة،َ ََ َِ َ َ َّ ُ َ ُإنـهَ ف،َ َََِم أعوان األمثة َِّ ْ ُ َ ْ َ ْ
َوإخوان الظلمة و َ َ

ِ ََّ ُ َ ْ
َِّأنت واجد منـهم خيـر اخللف ممِ ِ ََ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ ٌِ ِ

َ َ ْن له مثل آرائهم ونـفاذهمَْ ْ
ِ ِ ََ َْ

ِِ ِ
َ ُ َُ َليسَ و،ْ ْ عليه مثل آصارهم وأوزارهم وآثامهمَْ ْ ْ

ِ ِ ِ َِ َ َ
ِ ِِ َِ َْ َ ُ ْ ََْ ،

ِممن مل يـعاون ظالما على ظلم ُْ َ ََ ً ِ ْ ِ َ ُ َْْ ِِْال آمثا على إمثهَوِه َِّ ِ َ ََ ً َ أولئك،ِ َِ َ أخف عليك مئونة وأحسن لك معونة وأحىن عليك عطفا وُ َ ًَ ْ َ َ ََ َ َْ ْ ْ ْ ََ ََ َ َ ًََ ًَُ َ ََ ُ َ ُ ُّأقل ُّ ََ

ًلغريك إلفا ِْ َ َِْ
َ فاختذ أول،ِ ُ ْ َِّ َئك خاصة خللواتك وَ َ َِ ِ

َََ
ِ ً َّ َحفالتكَ ِ َ َ َ.  

ْمث ليكن آثـرهم عندك أقـوهلم ُْ َُ َ َْ َ َ ِْ َُ ْ َُ ْ َ مبر احلق لكَُّ َ ِّ َْ ُِّ ِِأقـلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله ألوليائهَ و،ِ ِ ِ
َ َ ُ
ِ
َْ ُ َّ ِ ََّ َ ًَِّ َ ْ ُ ُ َ

ِ َ َ َ ْ ُ ْ واقعا ذلك من ،ََ
ِ َ

ِ َِ ً َ
َهواك حيث وقع َ َ ُ ْ َ َ َ َ والصق بأهل الورع و،َ َِ ََْ ِْ ْ َِ ْ ْالصدق مث رضَ ُ َُّ ِ ْ َهم على أال يطروك وِّ َ ُْ ُ ََّ ََ ْ َال يـبجحوك ببُ ُ َ َ

ِ َ ْ ُاطل مل تـفعلهَ َْ ْ َ َْ ٍ ِْ فإن كثـرة اإل،ِ َ ََ ْ َّ ِطراء َِ
َْ

َحتدث الزهو و َ ْ َّ ُ ْ
ِ َِِّتدين من العزةُ ِْ َ

ِ ْ ُ.  

َوال يكونن المحسن و ُ َُ
ِ
ْ ْ َّ َ ُ َ ِالمسيَ

ُ ٍء عندك مبنزلة سواء ْ
َ َ

ٍ َِِ ْ َِْ َ َ َ فإن يف ذلك،ُ
َِ ِ َّ ِتـزهيدا ألهل اإلحسان يف اإلحسان  َِ ِ

َ َْ ِْ ِْ ِْ ِ ْ َ
ِ ً ِ

ًتدريباَ و،َْ ِ ْ ِ ألهل َ ْ َ
ِ

ِاإلساءة على اإلساءة ِ
َ ََ َِ ِْ ُألزم كال منـهم ما ألزم نـفسهَ و،ََْ َ ْ َُ َ َُْ َْ ََ ْ ْ ِ � ِْ.  

ْاعلم أنه ليس شيَو َ َ َْ ََُّ ْ َ ِِء بأدعى إىل حسن ظن راع برعيته ْ َِّ َ
ِ ٍِ َ ِّْ َ َِ ُ

ِ َ ْ َ ِ من إحسانه إ،ٌ ِِِ ِ
َ ْ َليهم وْ ْ

ِ ِختفيفَْ َه المئونات عليهم وَِْ َْ
ِ ََْ

ِ َ ُ ْ ْتـرك اسِ
ِ
ِتكراهه َْ ِِ

َ ْ

ْإياهم على ما ليس له قبـلهم ُْ َ ََ َ
ِ

َُ ََ ْ َ ُ َ فـليكن منك يف ذلك أمر جيتمع لك به حسن الظن برعيتك،َِّ َ َ َ َِ ِ ِ َِّ َ
ِ ِِّ َّ ُ ْ ٌُ ْ ََ ُ

ِ
َْ َْ

َِ ِ ْ ُ ُ فإن حسن الظن يـقطع ،َْ َ ْ َ ُِّ َّ َ ْ َّ َِ

ًعنك نصبا طويال َِ ً َ َ َ َإن أحق من حسن ظنُّك به لمن حسنَ و،َْ َُ َُ ْ َ ْ َ ََ َ
ِِ َ َ َّ َ َّ ُ بالؤك عندهِ َ ْ

ِ َ ُ َإن أحق من ساء ظنُّك به لمن ساء بالؤك َ و،ََ ُ ََ ََ ْ ْ َ ََ ََ ََ َ
ِِ َّ َ َّ ِ

ُعنده َ ْ
ِ.  

َال تـنـقض سنَّة صاحلة عمل �َو َ
ِ

َ
ِ
َ ً ً َُ

ِ
ُ ْ َْ َا صدور هذه األمة وَ

ِ َُّ ْ ِ ِ
َ ُ ُ ُْاجتمعت �ا األلُ ْ َ َ

ِ
ْ َ َ َفة وْ ُ َُِّصلحت عليـها الرعيةَ َّ َ ََْ ََ ْ ُال حتدثن سنََّ و،َ َّ َ ِ ُْ ًة َ

ْتضر بشي َ ِ ُُّ ِء من ماضي تلك السنن َ َُّ َ ِْ ِِ
َ ْ

ُ فـيكو،ٍ َن األجر لمن سنـَّها وََ ََ َ ْ
ِ

ُ ْ َ ْ َالوزر عليك مبا نـقضت منـهاَ ْ
ِ

َ ْ َْ َ َِ َ ََْ ُ ِ ْ.  

ِأكثَو ْ َر مدارسة العلماء وَ َ
ِ َُ ْ َ َ َ َ ُ ََمناقشة احلكماء يف تـثبيت ما صلْ َ ُ ُ

ِ ِْ ََ ِ ِ
َ َ ْ َ َ َح عليه أمر بالدكَ ِ َ َِ

ُ ْ َْ ِ
َ َإقامَ و،َ َة ما استـقام به النَّاس قـبـلكَِ ََ َْ ُ

ِ ِِ َ َ ْ َ.  

  



٢٩٣

ٍاعلم أن الرعية طبـقات ال يصلح بـعضها إال ببـعضَو ْ ْ َْ َ َ َ
ِ َِّ َ ُ ٌُ ُ َ َ ََ َ َِّ َّ َّ َ ْ ٍال غىن ببـعضها عن بـعضَ و،ْ ْ َْ ْ ََ َ

ِ ِ
َ
ِ َِّ فمنـها جنود الله،َ ُ ُ ُ َ ْ

ِ َمنـهَ و،َ ْ
ُا كتاب ِ َُّ

ِالعامة واخلاصة َِّ َْ َ َّ َ َمنـها قضاة العَ و،ْ َْ ُ َ ُ ْ ِدلِ َنـها عمال اإلنصاف وِمَ و،ْ
ِ

َ َْ َِّْ ُ ُ ِالرفقْ َ ومنـها أهل اجلزية و،ِّْ َ
ِ ِ ِ
َْ ْ ُ ْ َ َ َراج من أهل الذمة وَْاخلْ

ِ َِّ ِّ ِ ْ َ ْ ِ ِمسلمة َ
َ
ِ
ْ ُ

َ ومنـها التجار و،ِالنَّاس َُ َّ ُّ َ ْ
ِأهل الصناعاتِ

َ َِّ ُ ْ ُّمنـها الطبـقة السَو،  َ ُ َ ََّ َ ْ
َفلى من ذوي احلاجة وِ

ِ ِ
َ َ ْْ ِ َ َ َِالمسكنةْ َ ْ َ ْكل قد َ و،ْ َ ٌّ ُمسى الله له سهمه ُ ُ َُ ْ َ َ َّ ََّ

ِوضع على حده فريضة يف كتابه أو سنَّة نبيه َو ِ ِ َِِِّ ًُ ََْ
ِ َ ِ َ َِ ِ ِّ َ ََ َ ً عهدا منه عندنا حمفوظا)لى اهللا عليه وآلهص(َ ُ ََْ َ ْ ِْ ِ

ُ ً ْ َ.  

ِفاجلنود بإذن  ْ ِِ ُ ُُ ْ َالله حصون الرعية وَ
ِ ِ َِّ َّ ُ ُ ُ ِزين الوالةَّ َُ ْ ُ ِّ وعز الد،َْ ُِّ َين وَ ِسبل األمنِ َْ ْ ُ ْليس تـقوم الرعية إال �مَ و،ُُ

ِ ِِ َِّ ُ َُّ َّ ُ َ َ ِ مث ال قوام للجنود ،َْ ُ ُ ْ َِّ ِ
َ َ َ ُ

ْإال مبا خيرج الله هلم من اخلراج الذي يـقوون به على جهاد عدوهم ْ
ِ ِ ِِّ ُ َ َ

ِ
َ َ ِ ِِ َ ْ َ ْ َ

َّ ِ ََ ْ َ َُ ُ َّ َُّ ِ ُْ َِ ْيـعتمدون عليه فيما يصلحهمَ و،ِ ُ ُ ُ َ
ِ ِ
ْ َْ

ِ
ََْ َ ُ ِ ُيكَ و،َ ِون من وراء َ

ََ ْ
ِ ُ

ْحاجتهم
ِ ِ َ َ.  

ِمث ال قوام هلذين الصنـفني إال بالصنف ْ ِّْ ِِّ َِّ ِ ْ َ ِ ْ ََ
ِ

َ َ
ِ َ َ الثالث من القضاة والعمال وَُّ َ

ِ َّ ُ ْ ِْ
َ ُ َ

ِ ِ ِ ِالكتابَّ َُّ ِ لما حيك،ْ
ُْ َ

َمون من المعاقد وِ َ ُ
ِ ِ

َ ْ َ
ِ َمعون َْجيَ ُ َ

َمن المنافع و َِ ِ َ ْ َ
َْيـؤمتنون عليِ ََ َ َُ ْ ِّه من خواص ُ َ َ ْ

ِ َاألمور وِ
ِ ُُ َعوامهاْ ِّ َ َِال قوام هلم مجَ و،َ

َُْ َ َ
ِ َيعا إال بالتجار وَ

ِ َّ ُّ ِ َِّ َذوي الصناعات فيما جيتمعونً ُ
ِ ََْ َ

ِ ِ
َ َِّ ِ َ 

َعليه من مرافقهم و ْ
ِ ِِ

ََ ْ
ِ ِ

ُيقيمََْ
ِ
َونه من أسواقهم وُ ْ

ِ ِ
َ ْ َُ ْ

ِ ُيكفونـهم من التـرفق بأيديهم ما ال يـبـلغه رفق َ ِْ ُِ ُ ُ َْ َْ َ َْ ْ
ِ ِ َِ ََُّّ َ

ِ
ُ َ ُ ْغريهمْ

َِِْ.  

ُّمث الطبـقة الس ُ َ ََّ َفلى من أهل احلاجة وَُّ
ِ ِ
َ َ ْْ ِ ْ َ َ َِالمسكنة ْ َ ْ َ ْالذين حيق رفدهم ومعونـتـهمْ ُْ َُُ َ َ ُ ُ ِْ َُّّ َِ

َ
ٌيف الله لكل سعةَ و،ِ َ َ ٍّ ُ ِ َِّ ِلكل على الوايل َ و،ِ َْ ََ ٍّ ُ ِ

ُحق بقدر ما يصلحه ُ ُ َ َ
ِ
ْ ِ ْ َِ ِليس خيرج الوايل من حقيقة َ و،ٌّ َِ ِْ

َ ْ ِ َْ ُ ُ َ َ َما ألزمه الله من ذَْ ْ َ َ
ِ
ُ َُّ ِلك إال باالهتمام واالستعانة باللهََْ ِ ِ ِ ِ َِّ َِّ َِ َ ْ َ َ

ِ ْ ِ َ
ْتـوطني نـفَ و،ِ َ ِ ِ

ْ ِسه َ ِ

َعلى لزوم احلق و ِّ َْ
ِ
ُُ َالصرب عليه فيما خف عليه أو ثـقلََ ُ َ َْ

ِ ِ
ْ َ َْ ََ ََّ َ

ِ ِْ َّ.  

َفـول من جنودك أنص َْ َ ِ ُ ُ ْ
ِ ِّ

َ ِحهم يف نـفسك لله ولرسولهَ ِ ِِ ِ
ُ َ َ َِّ َ ْ َ ِ ْ ُ َإلمامكَ وَ ِ

َ َ وأنـقاهم جيبا و،ِِ ًَ ْ َ ْ ُ َ ًأفضلهم حلماَْ ْ ِ ْ ُ ََ ِن يـبطئ عن َِّمم، َْ َ ُ
ِ
ُْ ْ

َالغضب و
ِ َ َ َِيسرتْ ْ َيح إىل العذر وَ

ِ ْ ُ ْ َ ِ ِيـرأف بالضعفاء و يـنبو على األقوياءُ ِ
َ ُ َ َِ َْ ْ ََ ْ َ َ َ ُّ ِ ُ َْ،   

  



٢٩٤

َن ال يثريه العنف وَِّممَو ُ ُْ ْ ُُ
ِ
ُ ُال يـقعد به الضعفَْ ْ َّ

ِِ ُ ُ ْ َ َ.  

َلصق بذوي المروءات و اَُّمث ُ
ِ

َ ُ ْ ِْ َ ِ ْ ِاألحسابَ
َ ْ َ ِأهلَ و،ْ ْ َ البـيوتات الصاحلة وَ

ِ
َ ُُ
ِ َّ ِ َ َِالسوابق احلسنةْ َ َْ ِِ

َ ِ مث أهل النَّجدة والشجاعة ،َّ
َ َ َّ َ

ِ َ ْ ِ ْ َ َُّ

َوالسخاء و َ
ِ

َ ِالسماحةَّ
َ َ َّ فإنـ،َّ َهم مجاع من الكرم وَِ

ِ
َ َ ْ َ

ِ ٌ َ
ِ

ْ ِشعب من العرفُ
ُْ َْ َ

ِ
ٌ ُ.  

ْمث تـفقد َّ َ َ َ من أمورهم ما يـتـفقد الوالدان من ولدمهاَُّ
ِ ِ ِ ََِ ْ َ َ ُ ْ

ِ ِِ َ َُْ َّ َ َ ْ ِ ْال يـتـفاقمن يف نـفسك شيَ و،ُ َ َ َِ ْ َ َِ َّ َ َ َ ِِء قـويـتـهم به َ
ْ ُ َْ َّ َ ًال حتقرن لطفا َ و،ٌ ْ ُ َّ َ

ِ
َْ َ

ِِتـعاهدتـهم به
ْ ُ ََ َْ َّإن قلَ وَ َ ْ ِ فإنه داعية هلم إ،ِ ِ

َُْ ٌَ
ِ

َ َُّ َىل بذل النَّصيحة لك وَ َ َ ِ
َ َ

ِ ِ ْ ِحسن َ ْ َالظن بكُ ِ ِّ َال تدع تـفقد لطيف أمورهم اتكاال على َ و،َّ ً ََ َ ِّ ُُ
ِِ ُ

ِ ِ َ َ َُّ َ َ َْ

َجسيمها
ِ ِ

ِ فإن لليسري من لطفك موضعا يـنتفعون به،َ ِ ِِ َ ُ
ِ ِ ِ
َ ََْ َ ْ ًَ ِ

ْ ْ ُْ ِ َّ ُللجسيم موقعا ال يستـغنون عنهَ و،َِ َْ َ ُْ َ ْ َ َ ََ ً ِ
ْ ِ ِ ِْ.  

ُليكن آثـر رَو َُ ْ َُ ْوس جندك عندك منُؤْ َ َُ ََ ْ ِْ ِ ُ واساهِ َ َِِم يف معونتهَ
ُ َ ِ ِأفضل عليهم مَ و،ْ

ْ
ِ ََْ َ َ َن جدته مبا يسعهم وَْ ْ ُ ُ َ َ َِْ ِِ َ ْيسع من وراءهم من ِ ْ َ َ

ِ
ْ ُ َ ََ ُ َ

ْخلوف أهليهم
ِ ِ

ْ َ
ِ ُ ِّ حىت يكون مههم مها واحدا يف جهاد العدو،ُ ًُ َ َ ُْ ِ ِ ِ ِ

َ ًَّ َْ ُّ َ ُ َ َ فإن عطفك عليهم يـعطف قـلوبـهم عليك،ََّ َْ َْ ُ ََ َ َْ ُْ َ َُ َُ
ِ
ْ ِ َْ َّ ِ.  

َّإنَو ِ أفضل قـرة عني الوالة استقامة العدل يف البالدِ َ َِْ ْ ِْ ِ ْ َ ُ ََ
ِ
ْ

ِ
ُ

ِ ْ َ َُِّ َ َ ِظهور مودة الرعيةَ و،َْ َِّ َّ ِ َّ َ َ ُ ِإنه ال تظهر مودتـهم إال بسالمة  و،ُُ
َ ََ ََ

ِ َِّ ِ
ْ ُ َُ ََّ َ ُ ْ َُّ

ْصدورهم
ِِ ُ ِال تصح نصيحتـهم إال حبيطتهَ و،ُ ِ َِ َِ َِّ ْ ُ ُ َ

ِ َِ ُّ َم على والة األمور وَ ُ
ِ ُُ ْ

ِ َ ََ َة استثـقال دوهلم وَّلِقْ َْ
ِِ

ُ ِ َ ِْ ِ
ْاستبطاء انقطاع مد�م  َْتـركْ

ِِ َِّ ُ ِ َ َْ ِ
ْ
ِ
ْ فاف،ْ ْسح َ َ

َيف آماهلم و ْ
ِِ

َ ِواصل يف ِ
ْ
ِ

َحسن الثـناء عليهم وَ ْ
ِ ََْ

ِ
ََّ ِ ْ ْتـعديد ما أبـلى ذوو البالء منـهمُ ُ ْ ِ ِ َ ََ َْ َُ َْ

ِ ِ
ْ َْ فإن كثـرة الذكر حلسن أفـ،َ ِ ْ ُ

ِ ِ ْ ِّ َ ََ ْ َّ ُّعاهلم تـهز الشَِ ُّ ُ ََ ْ
َجاع ِِ َ

َُّحترض النَّاكل إن شاء اللهَو َ َ ْ ِ َ
ِ

ُ َُِّ.  

ٍمث اعرف لكل امرئ ِ ِْ ِّ ُ ِ ْ ْ ََْ منـهم ما أبـلىَُّ َ ْ ُ ْ َِِْال تضمن بالء امرئ إىل غريهَ و،ِ َ َ َِ ٍ ِ ْ َ َ َّ َّ ُ ِِال تـقصرن به دون غاية بالئهَ و،َ ِ َِ ََ َ َ َ ُ ِ َّ َِّ َ َال يدعونك َ و،ُ ََُّ ْ َ َ

َشرف امرئ إىل أن تـعظم  َ
ِ
ْ ُ ْ َ َ ِ ٍ ِ ْ ُ ًمن بالئه ما كان صغرياَ ِ ِِ ِ

َ َ َ َ َ ًال ضعة امرئ إىل أن تستصغر من بالئه ما كان عظيماَ و،َْ ِ ِِ ِ ِ
َ َ َ َ َ َْ َ ََ ْ َ ْ َ ْ َ ِ ٍ ِ ْ ُ َ َ.  

َواردد إىل الله و َ
َِّ َ ِ ْ ُ ِرسوله ما يضلعك من اخلطوبْ ُ ُْ َ

ِ َِ ُ
ِ ْ ُ َ

ِ
ُ ِيشتبه عليك من األمورَ و،َ ُ َُ ْ َ

ِ َ َََْ ُ ِ َ فـقد قال الله تـعاىل لق،ْ َِ َ َ َ ُ َّ َ َ َّوم أحب َْ َ َ ٍ
ْ

ْإرشادهم ُ َ َ ِْ:  ُيا أيـها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا ُ َ
ِ َِ َ ََ َ َّ َُ َ

ِ َّ ُّ  

  



٢٩٥

َالرسول و َ ُ ْأويل األمر منكم فإن تنازعتم يف شيَّ َ ِ ْ ُْْ َ َ ْ َِ ُ ْ ِ ِ َْ ْ ِ َء فـردوه إىل الله و ُ
َِّ َ ِ ُ َُُّ

ِالرسولٍ
ُ َّ،فالرد إىل الله األخذ مبحكم كتاب ِ َِ ِِ َ ْ ُ

ِ ُ ْ َ ْ َّ َ ِ َُّّ َُّّالرد َ و،ِهَ

ِإىل الرسول 
ُ َّ َ ِاألخذ بسنَّته اجلامعة غري المفرقة) صلى اهللا عليه وآله(ِ ِ ِ ََِِِّ ُ ْ

ِْ َ َ َْ ُ
ِ ُ ْ َ ْ.  

ُمث اختـر للحكم بـني النَّاس أفضل رعيتك يف نـفسك ممن ال تضيق به األمور َُ ْ َ ُُ ْ ْ َِّ ِ ِ ِِ ُ
ِ َ َ َِّ َ َ َْ َ ِ َّ َ َ َْ ِ َ ْ ِ ْ ِ

ْ ْ ُال متحكه اخلصومَ و،ُ ُ ُْ ُ ُ ِّ َُ ِال يـتمادى يف َ و،َ َ َ ََ َ

ْال حيصر من الفيَ و،ََِّّالزلة َْ َ
ِ

ُ َ َْ َََُء إىل احلق إذا عرفه َ َ ِ ِِّ َْ َ ٍال تشرف نـفسه على طمعَ و،ِ َ َ َ ََ ُ ُ ْ َ ُْ ِ ُال يكتفي بأدىن فـهم دون أقصاهَ و،ُ َ َْ ََ ُ ٍ ْ َ َ ْ ِ ِ
َ ْ َ ْوقـفهم َأَ و،َ ُ َ َ ْ

َيف الشبـهات و
ِ

َ ُ ُّ ِآخذهم باحلججِ َ ُْ
ِ

ْ ُ َ ََأقـلهم تـبـَ و،َ ْ ُ ِرما مبراجعةَََّ
َ َ َُ

ِ ً ِاخلصم ُّ ْ ِأصبـرهم على تكشف األمورَ و،َْ ُ َُ ُّْ ِ َ َ ََ ْ ُ َ ْ ِأصرمهم عند اتضاح َ و،َ َ ِّ ََ ِْ ْ ُ ََ ْ
ِاحلكم ْ َن ال يـزدهيه إطراء وَِّ مم،ُْ ٌ َْ

ِ ِ ِ
َ َْ ٌال يستميله إغراءَْ َْ

ِ ُ ُ َِ َ ْ ٌأولئك قليلَ و،َ
َِ َ َِ ُ.  

ِِأكثر تـعاهد قضائهَُّمث  ِ
َ َ َ ُ َ َ ْ ْ ِافسح له يفَ و،َ َُ ْ َ َبذل ما يزيل علته وْ الْ ُ ََّ ِِ

ُ ُ َ َ
ِ ِتقل معه حاجته إىل النَّاسْ َ ِ ُ ُُ َ َ ََ ُّ َأعطه من المنزلة لديك ما َ و،َِ َ ْْ َ َ َِ ِ ِ ِِ ْ َ ْ َ َ

َال يطمع فيه غيـره من خاصتك ِ ِ َِّ َ ْْ َُُ َ ِ
ُ َ ْ َ ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك،َ َْ ِْ ِ

َُ
ِ

َ َ َ َِّ َ َ
ِ َِ ِ َ ِ فانظر يف ذلك نظرا بل،ْ ِ

َ ً ََ َُ َ َ ِ ْ ْ فإن هذا الدين قد ً،يغاْ َ ََ ِّ َ َ َّ ِ

َكان أسريا يف أيدي األشرا ْ َ ْ
ِ
َْ َِ ً ِ َ َر يـعمل فيه باهلوى وَ َََ ْ

ِ ِ ِ
ُ ْ ُ َْتطلب به الدنـياِ ُّ

ِِ
ُ َْ ُ.  

َمث انظر يف أمور عمالك
ِ َّ ُْ ِ ُُِ ُْ ًاستـعملهم اختباراَ ف،َُّ َ

ِ
ْ ُ ُ ْ

ِ
ْ َ َ وال تـوهلم حماباة و،ْ ًَ َ َُ ْ ِِّ

َ ُ َ فإنـهما مج،ًَََأثـرةَ
ِ

َ ُ َّ َع من شعب اجلور واَِ
ِ َْ ْْ ِ َ ُ

ِ ِاخليانةٌ َِ َ َّتـوخ َ و،ْ َ َ

ْمنـهم أه َ ْ ُ ْ َل التجربة وِ
ِ
َِ ْ َّ ِاحلياء من أهلَ ْ َ ْ ََ

ِ ِ َ البـيوتات الصاحلة وْ
ِ
َ ُُ
ِ َّ ِ َ ِالقدم يف اإلسالم المتـقدمةْ

َ ِّ َ ََُ ْ ِْ َِ ْ ِْ ِ ًنـهم أكرم أخالقا وأصح أعراضا َِ فإ،َ ُّ ًَ َْ َ َ َ ََ ُ َُ َ ْ ْ ْ َّ

ِأقل يف المطامَو َ َ ْ
ِ ُّ ًع إشراقاََ َ ْ

ِ ًأبـلغ يف عواقب األمور نظراَ و،ِ َ ََ ِ ُُِ ْ ِ ِ
َ َ ُ َمث أسبغ عليهم األرزاق، َْ َ َْ ْ َُّ

ِ ََِْ ْ ْ َ ِ فإن ذلك قـوة هلم على استصالح ،ُ َ َْ
ِ
ْ َ َُْ ٌَّ ُ ََ

َِ َّ ِ

ْأنـفسهم
ِ ِ ُ ََغىن هلم عن تـنَ و،َْ ْ َ َُْ ً

ْاول ما حتت أيديهمِ
ِ ِ

َْ َ َْ َ
ِ
َحجة عليهم إن خالفوا أَ و،ُ َُ َ ْْ ِ ْ

ِ ََ ٌ َّ َمرك أو ثـلموا أمانـتكُ ََ ََ َُ ََ ْ َ َ ْ.  

َُْمث تـفقد أعماهلم َ ْ َ ْ َّ َ َ ُابـعث العَ و،َُّ َْ ِ
َيون من أهل الصدق وْ

ِ ْ َِّ ِ ْ َ ْ ُ
ْالوفاء عليهمِ

ِ ََْ
ِ َ ِّ فإن تـعاهدك يف السر ،َْ ِّ َِ َ َ ُ َ َّ َِ  

  



٢٩٦

ِألمورهم حدوة هلم على استعمال األمانة ِ َِ َ َ َُ ُْ ِ
َ َْ ْ ََ ْ َُْ ٌ ْ ِالرفق بالرعيةَ وِِ َِّ َّ ِ ِ ِّْ.  

َحتفظ من األعوان فإن أحد منـهم بسط يده إىل خيانة اجتمعت �ا عليه عندك أخبار عيونكَو َ ِْ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ
ُ َ َ َ َ َُ َُ ْ ََ ََ َ َْ ْ ٌْ َْ َ ََ َ ُ

ِ
ْ َ َ ِ ُِ َ ْ ْ َ ِ

َ َ ْ َْ َّ َ اكتـفيت بذلك ،َ َ
ِ َ ِ َ ْ َ ْ

ِِشاهدا فـبسطت عليه العقوبة يف بدنه َِ َ َ َِ َ ُ ُ ْ ََْ َ ْ َ َ ً ِ
َأخذته مبا أصاب من عمَ و،َ َ ْ

ِ
َ َ َ ََِ َُ ْ ََْ مث نصبت،ِِلهَ َ َه مبقام المذلة وومسته باخليانة وَُّ ََ َ

ِ ِ َِ ََ ْ
ِ ُ ََُْ َّ َ ْ ِ َقـلدته عار َِ َ َُ ْ ََّ

ِالتـهمة
َ َ ُّ.  

َتـفقد أمر اخلراج مبا يصلح أَو َُ
ِ
ْ ُ َِ ِ َ ََْ ْ ْ َّ َ ُهلهَ َ َ فإن يف صالحه و،ْ

ِ ِ َ َ ِ َّ ْصالحهم صالحا لمن سواهمَِ ُْ َ
ِ ِ

ْ َ
ِ ً َ ََ ْال صالح لمن سواهم َ و،َِ ُ َ

ِ
ْ َ

ِ
َ َ َِّإال ََ

ْ�م
ُ ألن النَّاس كله،ِِ َّ ُ َ َّ َ َم عيال على اخلراج وِ ِ ََ ْ ََ ٌ َ

ِ
ِِأهلهْ

ْ َ.  

ِليكن نظرك يف عمارة األرض أبـلغ من نظرك يف استجالب اخلراجَو َ َُْ ِ َ َ َ َْ ْ
ِ ِ ِ
ْ ِ َِ َِ َ َْ ْ ََ َ ِ َْ ْ ِ

َ َ ُ ِ ألن ذلك ال يدرك إال بالعمارة،ْ
َ ََ

ِ ِْ ِ َِّ ُ ْ ُ َ َ
َِ َّ َمن طلب َ و،َ ََ ْ َ

َِْاخلراج بغري ِ َ ََ ٍ عمارةْ
َ َ

َ أخرب البالد وِ َ َِْ َ َ ْ َأهلك العبادَ َ
ِ ْ َ َ ْ ًمل يستقم أمره إال قليالَ و،َ ِ َِ َِّ ُ ُْ َْ ْ َ ْ َ ٍ فإن شكوا ثقال أو علة أو انقطاع شرب أو بالة ،َ ِ ِ َِّ َ ْ َْ َ ٍَ

ْ َ َ ًِْ ِ ً ََّ ْ َ َ ْ َِ

َْأو إحالة أرض اغتمرها غرق أو أجحف �ا عطش خففت عنـ ََ ْ َّ َ ٌْ ََ َ ْ
ِ

َ َ ََ َ َ َْ ٌْ َ ََ َ َْ ٍ ََ ْهم مبا تـرجو أن يصلح به أمرهمِ ْ ُْ ُ َْ َِِ
َ ُ ْ َ ُْ َ َِ ْال يـثـقلن عليك شيَ و،ُ َ َ َْ َ ََ َّ ُ ٌء  َْ

ْخففت به المئونة عنـهم ُ َْ ََ ُ َ ْ
ِِ َ ْ َّ ََ فإنه ذخر يـعودون به عل،َ

ِِ َ ُ ُ َ ٌ ْ ُ َُّ َيك يف عمارة بالدك وَِ ََ ِ َِ ِ
َ

ِ ِ َ َتـزيني واليتكْ ِ
َ َِ ِ ِ مع است،َِْ

ْ َ ْجالبك حسن ثـنائهم َ
ِِ ََ َ ْ ُ َ ِ َ ْ

ْتـبجحك باستفاضة العدل فيهمَو
ِ ِ ِ ْ َ ْ

ِ ِ ِ
َ َ ْ ِ َ ُّ َ معتمدا فضل قـو�م مبا ذخرت عند،ََ ِْ َ ْ َْ َ َِ ِِِ َّ ُ َ ًَ ْ َْ َهم من إمجامك هلم وُ ْ ُْ َُ َ ِ ِ

َْ ِ ْالثـقة منـهمْ ُ ْ ِ َ َ ُ مبا عودتـه،ِّ َ ْ َّ َ ْم من َِ
ِ

ْ
َعدلك عليهم و ْ

ِ ََْ ََ
ِ ْرفقك �مْ

ِِ َ
َ فـرمبا حدث من األمور ما إذا،ِِْ ِ َ ُ َِ ُ ْ َ

ِ َ ََ ِ عولت فيه عليهم من بـعد احتملوه طيبة أنـفسهم بهََُّ ِ ِِ
ْ ُْ ُ ُ ًَْ َ َ َِّْ ُ َُ َ َ ْ ُْ ْ َِ َ َ

ِ َّ فإن ،َّْ َِ

ُالعمران حمتمل ما محلته َ َََّْ َ ٌ
ِ ُْ َ َ ْ ُ ِإمنا يـؤتى خراب األرض من إعوازَ و،ْ

َ ْ
ِ ِ

ْ ُ
ِ ِ َْ ْ ُ َ َ َ ْ َأهلها ََّ

ِ
ْ ِإمنا يـعوز أهلها إلشراف أنـفسَ و،َ ُ َْ َِ

َ ْ
ِِ َ ُ ْ ُِ ْ ُ ِ الوالة ََِّ َُ ِعلى اجلمع ْ ْ َْ ََ

ِوسوء ظنهم بالبـقاء َِ َْ
ِ

ْ
ِ َِّ ُ َِقلة انتفاعهم بالعربَ و،َ

ِ ِ ِ ِْ ِ ْ
ِ َ ْ َِّ.  

َمث انظر يف حال كتابك ِ َُّ ِْ
َ ِ ُْ ِّ فـول،َُّ

َ ْ على أمورك خيـرهمَ ُ َ ْ َ َِ ُُ َِّاخصص رسائلك اليتَ و،ََ َ َِ َ َ ْ ُ َ تدخل فيها مكايدك وْ َ َ ِ َ َ َ
ِ

ُ
ِ ْ ْأسرارك بأمجعهم ُ

ِ ِ َْ َ َِ َ َ َ ْ
َلوجوه ص

ِ
ُ ُ

ِالح األخالقِ َ ْ َ ْ ِ ٍ ممن ال تـبطره الكرامة فـيجرتئ �ا عليك يف خالف لك حبضرة مإل،ِ ِ َِ َ َ ََ َ َ َْ َ ُْ ََ
ِ َ ََ ٍ ِ ِِ ْ ْ َْ َ

ِ
َ َ ُ َ ْ ُ ُ ْال تـقصر به الغفلة عن َ و،َِّ َ ُ َ َْ َْ ْ ِِ

ُُ َ  

  



٢٩٧

َإيراد مكاتـبات عمالك عليك َََْ ُ
ِ ِّ ِ

َ َُ َ ِ
َ
َإصدار جوابا�ا على الصواب عنكَ و،ِ َْ َِ

َ ََّ َ َِ َ َ ِ َ ْ َيما يأخذ لك وِ ف،ِ ََ َ ُ ُ َيـعطي منكَْ ْ ِ ِ
ْ ِال يضعَ و،ُ ْ ُ ُف َ

َعقدا اعتـقده لك ََْ ُ َ َ ً ْ َال يـعجز عن إطالق ما عقد عليكَ و،َ َْ َ ََ ُ ََ ِ ِ
َ ْ َ

ِ ْ ِ ُ ِال جيهل مبـلغ قدر نـفسه يف األمورَ و،ْ ِ ُِ َُ ْ ِ ِ ْ َ ْ َ َ َ َْ ُ َ ِ فإن اجلاهل بقدر نـفسه ،َْ ِ ْ َ َِ ْ ِ
َ
ِ
َْ َّ َِ

َيكون بقدر غريه أجهل َ ْ َ
ِِْ َ ِ ْ َُِ ُ َ.  

َمث ال يكن اختيارك  ُ َ َ
ِ
ْ ِ ُ َ َإياهم على فراستك واستنامتك وَُّ ََ َِ ِ ِ

َ َ ْ َ َ
ِ ََ ْ ُ َحسن الظن منكَِّ ْ ِ ِّ َّ ِ ْ ِ فإن الرجال يـتـعرضون لفراسات،ُ

َ َ
ِِ َ ُ ََّ ََ ََ ِّ َّ ِ الوالة َِ َُ ْ

َبتصنُّعهم و ْ
ِ ِ َ ْحسن خدمتهمَِ

ِ ِ ِ
َ ُْ ِ ِليس وراء ذلك مَ و،ْ َ

َِ َ ََ َ َن النَّصيحة وَْ
ِ
َ

ِ
َاألمانَ ََ ْة شيْ َ َلكن اختربهم مبا ولوا للصاحلني قـبـلكَ و،ٌء ِ ََ َْ َ

ِ ِِ َِّ ُّ
ُ َِ ْ ُْ

ِ ْ ِ َ، 

ًفاعمد ألحسنهم كان يف العامة أثرا َََ ِ ِ َِّ َ ْ ِ َ َْ ْ
ِ

َ ْ َ ِ ًأعرفهم باألمانة وجهاَ و،ْ ْ َ
َِ ََ ْ

ِ
ْ
ِ ِ
َ ْ ِ فإن ذلك دلي،َ ِ

َ َ َ َّ َل على نصيحتك لله وَِ
ِ َِِّ َ َ

ِ َ ََ َُلمن وليت أمرهٌ َْ َ ُِّ َْ
ِ.  

ْاجعل َو َ ُلرأس كل أمر من أمورك رأسا منـهْ ْ ِ ًِ ْ َْ َِ ُ ُْ ٍَ ْ ِّ ُ ِ َ
َم ال يـقهره كبريها وِ َُ

ِ َ ُُْ َ َ َ ََال يـتْ َُشتت عليه كثريهاَ
ِ َِ ََْ ُ َّ ْمهما كان يف كتابك من َ و،َ َ

ِ َ ِ َُّ َِ َ َ ْ
ُعيب فـتـغابـيت عنه ألزمته َُ َْ ْ ِْ ُْ َْ ََ َ َ َ ٍ .  

َ استـوص بالتجار وذوي الصناعات وَُّمث َ
ِ

َ َِّ َِّ َ ِ ُّ ِ ِ ْ َ ًص �م خرياَْأوْ ْ َ ْ
ِِ َ المقيم منـهم والمضطرب مباله و،ِ ُ َ ُ

ِ ِِ ِ
َِ ِ َِ ْ ْ ْْ ُ ْ ِِالمتـرفق ببدنهِ َ َ

ِ ََُِِّ َّ فإنـ،ْ ُّهم مواد َِ َ َ ْ ُ
َالمنافع وأسباب المرافق و َ َ َ

ِ ِ ِ
َ ْ ُْ َ ْ َ ِ َجالبـها من المبَ ُ َُ ْ َ

ِ
َ ِاعدَّ َالمطاَ و،ِ َ َرح يف بـرك وحبركْ َِ َْ َ َِّ ِ َ وسهلك و،ِِ ََ

ِ
ْ َجبلكَ

ِ
َ ُحيثَ و،َ ْ ََْ ال يـلتَ ُئم النَّاس َ ُ

ِ

َلمواضعها و ََ
ِ ِ

َ
ُُال جيرتءون عليـها فإنـهم سلم ال ختاف بائقتهِ ََِ ِ

َ ُ ُ َ َ ٌَ ْ ْ ُ ََّ َِ ْ َ َ ُ
ُُصلح ال ختشى غائلتهَ و،ََِْ ََ َِ َ ُْ ٌ َتـفقد أمورهم حبَ و،ُْ

ِ
ْ ُ َ ُُ ْ َّ َ َضرتك وَ َ ِ

َ ِيف حواشي ْ
َ َ

ِ

َبالدك ِ َِ.  

ُاعلم مع ذلك أن يف كثري منـهَو ْ ِ ٍِ َ ِ َّ َ َ ْ
َِ َ َ ْ ًم ضيقا فاحشاَ ًِ َ ِ

ًشحا قبيحاَ و،ْ ًَِ ّ ِاحتكارا للمنافعَ و،ُ ِْ ِ
َ َ ً َ ِ

ِحتكما يف البياعاتَ و،ْ
َ َِ ُّْ ِ ً َذلك َ و،ََ

َِ

ِباب مضرة للعامة َّ َ ْ
ِ ٍََّ َ ِعيب على الوالةَ و،َُ َ َُ ْ َ ٌَ ِ فامنع من االحتكار،ْ َ ِ ِ ِ

ْ َْ ْ َ َِّ فإن رسول الله ،َ َ ُ َ َّ ُ منع منه)صلى اهللا عليه وآله(َِ ْ
ِ

َ ُليكن البـيع َ و،ََ َْ َْ ِْ ُ

ًبـيعا ٍ مسحا مبوازين عدلَْ ْ َ ِ ِ
ََ
ِ ً ْأسعار ال جتحف بالَ و،َْ ِ ُ

ِ ُْ َ ٍ َ ْ َفريقني من البائع وَ ِِ ِ
َْ َ

ِ ْ َ ِالمبتاعَِ َْ ُ ِِ فمن قارف حكرة بـعد نـهيك إياه فـنكل به،ْ
ْ
ِّ ََ َ َُ َِّ َ ِ ْ َْ َ َ ُ ًَْ ْ َ َ َ 

ٍعاقبه يف غري إسرافَو
َ ْ ُِ ِْ َ ِ ْ

ِ
َ.  

ِمث الله الله يف َ ََّ َّ َ الطبـقة السفلى من الذين ال حيلَُّ َ َِ ِ ِ
َ َ

ِ َّ ْ ُّ َ َة هلم من المساكني وََّ َ
ِ ِ ِ

َ ْ َ َُْ َالمحتاجنيَ
ِ

َ ْ ُ ِ وأهل ،ْ ْ ََ  

  



٢٩٨

َالبـؤسى و َ ْ َالزمىنُْ ِ فإن يف،َّْ َّ َ هذه الطبـقة قانعا وَِ ً ِ َِ َ ََّ ِ ِ
ًَّْمعتـراَ ْاحفظ لله ما استحفظك من حقه فيهمَ و،ُ

ِ ِ ِِ ِ ِ ِِّ َ ْ ََ ََ َ َْ ْْ َُاجعل هلَ و،َّ ْ َ ْ قسما من ْمْ
ِ ً ْ

ِ

َبـيت مالك و
ِ ِ

َ َ
ِ

ٍقسما من غالت صوايف اإلسالم يف كل بـلدْ َِ ََ ِّْ ُ ِ ِِ ْ ِْ َ َ
ِ َّ َ ًِ

ْ فإن لألقصى منـهم،ْ ُ َْ ِ َْ ِْ َّ َ مثل الذي لألدىنَِ َْ ْ
ِ ِ َّ

َ ْ َكل قد استـرعيت َ و،ِ
ِ
ُْ ْ

ِ َ ٌّ ُ

ُحقه َّ ٌَال يشغلنَّك عنـهم بطرَ و،َ َ ََ َْ ُ َْ َ َ ْ فإنك ال تـعذر بتض،ْ َ َِ
ُ َ ْ ُ َ َّ َّييعك التافه إلحكامك الكثري المهمَِ ِ ِ

ُ ْ َْ
ِ ِ َِ ََ َْ ِِ َ

ِ َ تشخص مهك عنـهم وََ فال،َّ ْ ُ َْ َ ََّ ْ
ِ ْ َال ُ

ْتصعر خدك هلم َُْ َ َّ َ ِّ َ ُ.  

ْتـفقد أمور من ال يصل إليك منـهمَو ُ ْ ِ َ َِْ ُ
ِ
َ ْ َ َُ َ ُ ْ َّ َ ُن تـقتحمه العيونَِّ مم،َ ُ ُْ ْ ُ ُ

ِ َ ْ ُحتقره الرجالَ و،َ َ ِّ ُُ
ِ
ِ فـفرغ ألولئك ث،َْ ِ َِ َ ُ ْ َِّ ِتك من أهل اخلشية َقَ ِ

َ ْْ َْ ِ ْ َ َ َ

ِالتـواضعَو ُ َ ْ فـليـرفع إليك أمورهم،َّ ُْ َ ُ َُ َ َِْ ْ َ ُ مث اعمل فيهم باإلعذار إىل الله يـوم تـلقاه،َْ َ ْ ْ ََّ َ ْ َ
َِّ َ ِ ِ َ ْ ِْ ِ

ْ
ِ ِ

ْ َ َ فإن هؤالء من بـني الرعية أحوج إىل ،ُ َِ ِ
ُ َ ْ َ

ِ ِ َِّ َّ ِ ْ َُ ْ
ِ

َ َّ َ

ْاإلنصاف من غريهم
ِِْ َ ْ

ِ ِ
َ ْ ِكل فأعذَ و،ِْ

ْ ََ ٌّ ِر إىل الله يف تأدية حقه إليهُ ِ ِ ِ
َِْ ِِّ َ َ

ِ َْ ِ َّ َ ْ.  

َوتـعهد أهل اليتم و َِ ُْْ َ ْ َ ْ َّ َ ِّذوي الرقة يف السنَ ِّ ِ َِِّّ ِ َ ممن ال حيلة له و،َ َُ َ َ َِ
ْ َّ

ُال يـنصب للمسألة نـفسهِ َ ْ َ ََِ ْ َ ْ
ِ

ُ
ِ َْ ٌذلك على الوالة ثقيلَ و،َ ُ

ِ َِ ِ َ َْ َ َ ُّاحلق َ و،َ َْ
ٌكله ثقيل

َِ ُ ُّ ُقد خيففَ و،ُ َُِّ ْ َه الله على أقـوام طلبوا العاقبَ ُ
ِ
َ ْ ََ ٍَ

َ َْ َ ُ َة فصبـروا أنـفسهم وَُّ ْ ُ ََ ُ ََْ َُّ َُْوثقوا بصدق موعود الله هلمَ
ِ َِّ ِ

ُ ْ َ
ِ ِْ ِ ُ َ.  

َاجعل لذوي احلاجات منك قسما تـفرغ هلم فيه شخصكَو ََ َْ َ ِ ِِ ِ ِ
َُْ َُ َُِّ ً ْ ْ ِ

َ َْ ِ ْ ًجتلس هلم جملسا عاماَ و،ْ ًّ َ
ِ ِ
ْ َْ َُْ ُ ِ فـتتـواضع ف،َ

ُ َ َ ِيه لَََ ِله الذي ِ َّ َِّ

َخلقك ََ َتـقعد عنـهم جندكَ و،َ َ ُْ ُْ ْ ُ َ
ِ ْ َ وأعوانك من أحراسك وُ ََ َ ِْ ِ

َ ْ َ َْ َ َشرطكَ ِ
ٍ حىت يكلمك متكلمهم غيـر متتـعتع،َُ ِْ ََ َ َُ ُ ُ ََ َْ ْ ُ ُ َِّ َِّ َ َ فإين مسعت رسول ،َّ ُ َ ُ ْ

َِ ِّ َِ

ٍ يـقول يف غري موطن)ى اهللا عليه وآلهصل(َِّالله  ِ
ْ َ َِْ َ ِ ُ ُ: َُّلن تـقدس أم ََّ َ ُ ْ ٍة ال يـؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي غيـر متتـعتعَ ِ ِ ِ

ْ ََُ َ َُ ْ ََ ِّ ِ َْ َ ُ ُّ َ
ِ ِِ َّ ُ ْ َ ٌ.  

َاحتمل اخلرق منـهم وَُّمث  ْ ُْ ْ ِ َ ُْ ِ ِ َ َّالعيْ
ِ َنح عنـهم الضيقَ و،ْ ِّ ُ ُ َْ ِّ َاألنفَو  َ ََ ِِ يـبسط الله عليك بذلك أكناف رمحته،ْ ِ

َ َْ َ َ َ ْ َ َ َ
ِ َ ِ ْ َْ ُ َّ ُ َيوجب لك َ و،َ َ ْ ُ

ِ

ِثـواب طاعت
َ َ َ َ ًعط ما أعطيت هنيئاَأَ و،ِهَ ِ ِ

َ َ َْ ْ َْ َ وامنع يف إمجال و،َ َ
ٍ َْ ِ ِ ْ َ ٍإعذارْ َ ْ ِ.  

َمث أمور من أمورك ال بد لك من مباشر�ا
ِ
َ َ َُ ْ ُ ُ ْ ُ

ِ َِ َ َّ ُ َُ َِ ٌ َ منـها إجابة عمالك مبا يـعيا عنه كتابك،َُّ َُ َ َ َ ََُّ َُّ ْ َْ ُْ َِ
ِ ُ ِ َ

ِ،   

  



٢٩٩

ُمنـها إصدار حاجات النَّاس يـوم وروَو ُُ َ َْ َ َ َِ ِ َ ْ ِ ْ َدها عليك مبا حترج به صدور أعوانكِ ْ َِ ِ
َ َ ُ ُُ ُ ِ

َْ ََ ِ
ََْ َ

ُأمض لكل يـوم عملهَ و،ِ َ َ َ
ٍ
ْ َ ِّ ُ ِ ِ ٍ فإن لكل يـوم ،َْ

ْ َ ِّ ُ ِ َّ َِ

ِما فيه ِ
ْاجعل َ و،َ َ َلنـفسك فيما بـيـنك وْ ََ ََ ََْ

ِ ِِ ِبـني الله أفضل تلك المواقيتْ ِ
َ َ ْ َ ِْ ِ

َ َ َْ َّ َ ْ ِ وأجزل تلك األقسام،َ
َ َْ ْ َْ ِ َ َ ْ ْإن كانت َ و،ََ َ َ ْ َكلها لله إذا ِ ِ َِّ ُِّ

َ ُ

َُِّّصلحت فيها النـية َ َ
ِ

ْ َ َُِّسلمت منـها الرعيةَ و،َ َِّ َْ ْ َ
ِ
َ.  

ًليكن يف خاصة ما ختلص به لله دينك إقامة فـرائضه اليت هي له خاصةَو ُ َّْ ََّ ََُ َ
ِ ِ َِِّ ِِ ِ ِ ِ ِِ

ََ ََ َ ْ َ
ِ َ َ ِ َّ ِ

ُ ُ ُ ََّ فأعط الله،ْ
ِ ْ َ من بدنك يف ليلك وََ َ َ

ِ
َْ ِ ِ َِ َ َِنـهاركْ َ َ، 

ِّوفَو َِ ما تـقربت به إىل الله من ذلَ ْ َ
ِ ِ َِّ َ ِ ِ َ ََّْ َك كامال غيـر مثـلوم وَ

ٍ ُ ًْ َ َ َْ
ِ َ ٍال منـقوصَ ُ َْ َ بالغا من بدنك ما بـلغ،َ ََ َ َ ْ ََ ِ َِ ً َإذا قمت يف صالتك َ و،ِ ِ َ َ ِ َ ْ ُ َ ِ

ِللنَّاس َ فال تكونن منـفرا وِ ً َِّ َُ َّ َ ُ َ ًال مضيعاَ َِّ ُ ِ فإن يف ا،َ َّ َلنَّاس من به العلة وَِ ُ َِّ ِْ ِ
ْ َ ُه احلاجةَلِ َ َْ َِّقد سألت رسول الله َ و،ُ َ ُ ََ ُ َْ ْ  )ى اهللا عليه وآلهصل(َ

ْحني وجهين إىل اليمن كيف أصلي �م
ِ ِِ َِّ َُ َ ْ َ ِ َِ ََْ َ ِ َّ َ فـقال،َ َ َ: َصل �م كصال َ ََ ْ

ِِ َة أضعفهم وِّ ْ
ِ ِ َ ْ َ ًكن بالمؤمنني رحيماِ ِ ِ ِ

َ َ ْ ُ ْ
ِ

ْ ُ.   

ُأما بـعدَو ْ َ َ فال تطولن احتجابك،ََّ َ َ
ِ
ْ َّ ََِّ َُ َ عن رعيتكَ ِ َِّ َ ْ ِ فإن احتجاب الوالة عن الرعية شعبة من الضيق،َ ِّ َ

ِ ِ ِ ٌَِ َْ ُ َّ َّ ِ َ
ِ َُ ْ َ ْ َّ ِقلة علم باألمورَ و،َِ ُُ ْ ِْ ٍ ِ ُ َِّ، 

َُاالحتجاب منـهم يـقطع عنـهم علم ما احتجبوا دونهَو ُ ُ َ َ َ ََ ْ َْ ْ
ِ ِ ِ ِ

ْ ُْ ُْ َْ ُ َ ْ َصغر عندهم الكبري وََ فـي،ُ ُ
ِ َ ْ ُ ُُ َ ُِْ ُيـعظم الصغريْ

ِ َّ ُ ُ ْ َ ويـ،َ َقبح احلسن وَ ُ َ َ ُْ ُ ُحيسن ْ ُ َْ

ُالقبيح
ِيشاب احلق بالباطلَ و،َِْ ِ َ َ ُْ ِ ُّ ْ ُ ِإمنا الوايل بشر ال يـعرف ما تـوارى عنه النَّاس به من األمورَ و،َ ُ َ َ َُ ْ َ

ِ ِِ
ُ َ َُ َْ َ ٌَ ُ ِ ْ َ َ ِ ْ ٌليست على احلق مسات َ و،ََِّ َْ

ِ ِّ َْ ََ َ َْ
ِتـعرف �ا ضروب الصدق من الكذب ِ َ ْ َ

ِ ِ ْ ِّ ُ ُ َُ َ
ِ ُ ْ ِا أنت أحد رجلنيََِّإمنَ و،ُ َْ ُ ََ ُ َ ََ ِّ إما امرؤ سخت نـفسك بالبذل يف احلق،ْ َ َْ ِْ ِ ْ ِ َ ُ ْ َ ْ َ َْ ٌُ َ ففيم احتجابك ،َِّ ُ َ

ِ
ْ َ

َِ

ِمن واجب حق تـعطيه أو فعل كرمي تسديه أو مبتـلى بالمنع ْ َ َْ ِ ًَُْ َ ْْ َْ َِ ِ ِ ِِ ِ ِ
ْ ُ ٍُِ َ ٍ ْ ْ ٍّ ُ فما أسرع كف النَّاس عن مسألتك إذا أيسو،ِ

َِ َ ََ ِ َ َِ
ْ َ ْ َ َِ َّ َ َ ْ َ َا من بذلكَ

ِ ْ َ ْ
َ مع ،ِ َ

َأن أكثـر حاجات النَّاس إليك مما ال مئونة فيه عليك َ َْ َْ ََ
ِ ِ ََ َُ َ ََِّ َِ ِ ِ

َ ْ َ ٍ من شكاة مظلمة أو طلب إنصاف يف معاملة،ََّ ٍ َِ َََ ُ َ َْ َِ ٍ ِْ ِ َْ َ
ِْ ِ َ َ.  

َ إن للوايل خاصة وَُّمث ً َّ َ ِ َ ْ
ِ َّ ًَبطانةِ َ َ فيهم استئثار وتطاول و،ِ ُ ٌَ َ َ ٌْ َ ِ

ْ ُ
ِ ِْقلة إنِ ُ ٍََصاف يف معاملةَِّ َُ َِ َ فاحسم مادة أولئك بقطع أسباب تلك ،ٍ َْ ِ ِْ ِ ِِ

َ َْ َ َُِ َ َ َّ ْ ْ َ

ِاألحوال
َ ْ َ ْ.  



٣٠٠

َّال تـقطعنَو َ
ِ ْ ُ َ ألحد من حاشيتك وَ َ ِ ِ ِ ِ

َ َ ْ َ
ٍ ًحامتك قطيعةَ َ

ِ َِ َ َّ ِال يطمعن منك يف اعتقاد عقدة تضر مبن يليها من النَّاسَ و،َ َ
ِ ِ ِ

َ َ
ِ
َ ْ ََِ ُّ ُْ َ ٍ َ ْ ُ

ِ َ ْ َِ َّ َ ْ ِ يف ،َ

ْشر
ْب أو عمل مشتـرك حيملون مئونـته على غريهمِ

ِِْ َْ َ َُ َُ َ ََ َُْ َُ ِ َ ٍ
َ ٍ َ َْ

َ فـيكون مهنأ ذلك هلم دونك،ٍ ََ ُ َُْ
َِ َُ ْ َ ََ ُ ْعيبه عليك يف الدنـَ و،َ ُّ ِ َ ْ ََْ َُ َيا وُ ِاآلخرةَ

َ
ِ ْ.  

َألزم احلق مَو ََّ ْ ِِ َن لزمه من القريب وَْ
ِ ِ َِْ َ

ِ
ُ َ ِالبعيدَْ ِ

ًكن يف ذلك صابراَ و،َْ ِ َ َ
َِ ِ ْ ًسباَُْحمت ُ ِ واق،ِ

َعا ذلك من قـرابتك وَ َ َِ ِ
َ ََْ

َِ َخاصتك حيث وقعً َ َ ُ ْ ََ َ َِّ، 

ُابـتغ عاقبته مبا يـثـقل عليك منهَو ُْ ِ َ َ َْ ََْ َُ ُ َْ ََِ
ِ ٌ فإن مغبة ذلك حممودة،ِ ََّ ُ َْ َ

َِ َ َ َ َّ َِ.  

َِإن ظنَّت الرعية بك حيفا فأصحر هلم بعذركَو ْ ُِ ِ
ْ َُْ

ِ ِ
ْ ََ ً ْ َ َ ُ َّ َّ ِ َ ْ َاعدل عنك ظنونـَ و،ِ ُُ َ َْْ ْ َِهم بإصحاركِ َ ْ ِِ

ْ َ فإن يف ذلك،ُ
َِ ِ َّ َ رياضة منك َِ ْ ِ ً َ َِ

َلنـفسك ِ ْ َ
َ ورفقا برعيتك،ِ ِ َِّ َ

ِ ً ِْ ِّإعذارا تـبـلغ به حاجتك من تـقوميهم على احلقَ و،َ َ ْ َ َْ َ َُ ْ
ِِ ِ ْ َ َِ َِ َ ِْ ُ ْ ً َ ِ.  

ُْال تدفـعن صلحَو ََّ َ ْ َ َا دعاك إليه عدوك وَ َُّ ُ َ َ
ِ
َِْ َ ًلله فيه رضاً ِ ِ ِِ ِ فإن يف ،َِّ َّ َلح دعة جلنودكُّالصَِ ِ ُُ ِ ً َ َ ِ َراحة من مهومكَ و،ْ ِ ِ

ُُ ْ ًَ َأمنا لبالدكَ و،َ ِ َ ِِ ً َْ، 

ِلكن احلذر كل احلذر من عدوك بـعد صلحهَو ِ ِ ُِْ َ ُْ َ ْ َ ََ ِّ َ ِ َ َْ َّْ ُ َ ِ َ فإن العدو رمبا قارب ليتـغفل،َ َّ ََّ ََُ
ِ

َ َ َُ ََ َّ َ ْ َّ َ فخذ باحلزم و،ِ
ِ
َْْ ِْ ُ ِّا�م يف ذلك حسن الظنَ َّ َ ْ ُ َ

ِ َِ ِ َّْ، 

ْوإن َ عقدت بـيـنك وَِ َ َ َْ َ ْ َ ِبـني عدوك عقدة أو ألبسته منك ذمة فحط عهدك بالوفاءَ َ َ َِّْ ِْ َ ََ َ ُْ َ ُ َْ ُ َ ًَ َّ ِ َ َْ ِ ُ ْ َ َْ ً ْ َ َِارع ذمتك باألمانةَ و،ْ ََ ْ
ِ َ ََّ

ِ
َ َاجعل نـفسك َ و،ْ َ ْ َ ْ َ ْ

َجنَّة دون ما أعطيت َْ ْ َ َ َُ ُ ْ فإنه ليس من فـرائض الله شي،ً َ ِ ِ َِّ ِ ََ َْ َ َْ ُّء النَّاس أشد َُِّ ََ ُ ً عليه اجتماعا ٌ َ
ِ ِ
ْ َمع تـفرق أهوائهم وََْ ْ

ِِ
َ ْ َ

ِ ُّ َ َ َ ْتشتت آرائهم من َ
ِ ِ

ْ
ِ

َ
ِ ُّ َ َ

ِتـعظيم الوفاء بالعهود
ُ ُ ْ ِْ ِ َ َ

ِ ِ
ْ َقد لزم ذلك المشركون فيما بـيـنـهم دون المسلمنيَ و،َ

ِ ِ ِ ِ
ْ ُ َ ُْ َْ َ ُْ ْ ُ ََ َْ ُِ ِْ َ َ َ ِ لما استـوبـلوا من عواقب الغدر،َ ْ َ ْ ِ ِ ِ

َ َ ْ َ
ِ ُ ْ َ ْ َ.  

َّال تـغدرن َف َ
ِ ْ َ َبذمتكَ َِّ ِ َال ختيسن بعهدكَ و،ِ ِ ْ َِ َّ َ

َِ َال ختتلن عدوكَ و،َ َّ ُ َ َّ َ ٌّ فإنه ال جيرتئ على الله إال جاهل شقي،ََِْ ْ
ِ ِ
َ ٌ َ َّ َِّ ِِ َ ََ ُ َِ َ َُّ ُ وقد جعل الله ،َ َّ َ َ َ ْ َ َ

َعهده و ُ َ ْ ِِذمته أمنا أفضاه بـني العباد برمحتهَ ِ
َْ َ

ِ ِ ِ
َ َْ َ ْ ُ َ َْ ًَ ْ ُ َِحرميا يسكنون إىلَ و،ََّ َ ُ ُ ْ َ ًَ ِِمنـعته  ِ

َ ِِيستفيضون إىل جوارهَ و،ََ
َ
ِ َِ ِ َ ُ َ ْ َ إدغال وََ فال،َ َ َ ْ َال مدالسةِ َ َ َ ُ   ََ وال َ

  



٣٠١

ِخداع فيه ِِ
َ َ.  

َال تـعقد عقدا جتوز فيه العللَو َ َِ ِْ ِ ِ
َُُِّ ً ْ َ ْ ْ ِال تـعولن على حلنَ و،َ َْ َ ََ َّ َِّ َ َ قـول بـعد التأكيد وُ

ِ ِ َّْ َ ْ َ
ٍ
ْ ِالتـوثقةَ َِ ْ ُال يدعونك ضيقَ و،َّ

ِ َ ََُّ ْ َ ِ أمر لزمك فيه َ ِ
َ َِ ٍَ َْ

ِّعهد الله إىل طلب انفساخه بغري احلق َْ ِ َِْ ُِ ِ ِ ِ
َ

ِْ ََ َ ِ َّ ْ ِ فإن صبـرك على ضيق،َ ِ ََ َ َ َْ َّ َ أمر تـرجو انفراجه وَِ ُ َ َُ
ِْ َْ ٍ ُفضل عاقبته خيـر من غدر ختاف َْ ََ ٍ ْ َ ْ َ

ِ ِِ
ٌ ْ َ

ِ
َ َ ْ َ

ُتبعته ََ َأن حتيط بك من الله فيه طلبة ال تَ و،َِ َ ٌََْ
ِ ِ ِ ِ ِِ َّ َ َ ِ ُ ْ َتـقبل فيها دنـياك وْسَ َ َْ ُْ َ

ِ
ُ
ِ َال آخرتكَ ََ

ِ َ.  

َإياك  َالدماء وَوَِّ َ َ َسفكها بغري حلهاِّ َِّ ِ َِْ ِ َ ْ َ فإنه ليس،َ َْ َُّ ْ شيَِ َء أدعى لنقمة وال أعظم لتبعة و َ َ َ
ٍ ٍ ِ
َ َِ ْ

ِ ِ
َ َ ََ َْ َ ْ َ أحرى بزوال نعمة وَالٌ َ َ

ٍ ِ
ْ ِ

َِ َ ْ ٍانقطاع مدة َ َّ ُ ِ َ ِْ

ِّمن سفك الدماء بغري حق َ َ َِْْ ِ
ِ ِّ ِ ْ َ

ِالله سبحانه مبتدئ باحلكم بـني العباد فيما تسافكوا من الدماء يـوم القيامةَ و،َهاِ ِ ِ
َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ

ِ ِ ِْ َْ ْ
ِ ِّ َ ُ َ َ َ َ

ِ
َ ْ ِ ْ ْ ِ ٌ َْ ُْ َُ ُ َّ فال تـقوين ،َّ َِّ َُ ََ

ٍسلطانك بسفك دم حرام ٍ
َ َ َ ِ ْ َ

ِ َ َ َ ْ َن ذلك مما يضعفه وَِ فإ،ُ ُ ُ
ِ ْ ُ َِّ َ

َِ ُيوهنهَّ ُ
ِ
َ بل يزيله و،ُ ُ ُ ُِ ُيـنـقلهَْ ُُ َال عذرَ و،َْ ْ ُ َ لك عند الله وَ

ِ َِّ َ ْ َ ِال عندي يف قـتل َ َْ ِ ِ ِْ َ

ِالعمد
ْ َ َ أل،ْ ِن فيه قـود البدنِ َ َْ َ َ َ

ِ ِ َ وإن ابـتليت خبطإ و،َّ َ
ٍ َِ َ ُِ

َ
ِ
ْ

َأفـرط عليك سوطك أو سيـفك أو يدك بالعقوبة فإن يف الوكزة فما فـوقـها ِ َُ َ َ َْ َْ
َِ َْْ ِْ َّ ِ ِ

َ َُ ُِ َ ُ ْ َْ َ ََ َ َْ َْ َُ َ ََ َ ْ

ًمقتـلة ََ ْ َ فال ت،َ ْطمحن بك خنوة سلطانك عن أن تـؤدي إىل أولياء المقتول حقهمََ ُ َّ َ َ ْ َ
ِ ُ َ َْ َُ َْ ِ ِ

َْ ََ َِ
َ ِّ ْ َْ ُ ْ َ

ِ
ُ َ َْ

ِ َّ.  

َوإياك واإلعجاب بنـفسك و َ ََ ِْ ْ َِ َ َ ِْ َ َالثـقة مبا يـعجبك منـهاَِّ ْ
ِ َ ُ ُ

ِ
ْ َِ َ َ ِحب اإلطراءَ وِّ

َْ ِْ َّ ِ فإن ذلك من أوثق فـرص الشيطان يف نـفسه،ُ ِ ِْ َ ِ ِِ َ ْ َّ ِ َُ ََ َْ ْ َ
َِ َّ ِ، 

َليمحق ما يكون من إحسان المحسنني
ِ ِ ِ

ْ ُْ ْ
ِ

َ
ِ

ْ َ َ َ َُ ُ َ ْ
ِ.  

َوإياك و ََ َالمن على رعيتك بإحسانكَِّ َِ ِ ِ
َ ْ ِِ َّ َ ََ َّ َ َ أو التـزيد فيما كان من فعلك،ْ

ِ ِ ِ
ْ ْ

ِ َ َ َ َ ََُّّ َ أو أن تعدهم فـتتبع موعدك خبلفك،َِ ُ ُ
ِ ْ ِ َ َ َِ ِ

ْ َ َ ِْ َ ْ ُ َ ْ َ َّ فإن ،َْ َِ

َمن يـبطل اإلحسانْال َ ْ ِْْ ُ
ِ

ُ َّ ِّزيد يذهب بنور احلقَّالتـَ و،َ َ َْ ِْ ُِ ُ َ َ ِاخللف يوجَ و،َُّ
ُ َ ُْ َب المقت عند الله وْ َ

ِ َِّ َ ْ َ ْ ْ َ قال الله تـعاىل،ِالنَّاسُ َ َ ُ َّ َ َ:  ًكبـر مقتا ْ ََ َُ
َعند الله أن تـقولوا ما ال تـفعلون َُ ْ َ َُ ُ ْ َ ِ َِّ َ ْ.  

َوإياك و ََ َالعجلة باألمور قـبل أوا�اَِّ َِ
ََ َ َْ ِ ُ َُ ْ ِ َ َ ُّ أو التسق،ْ َ َّ َِط فيها عند إمكا�اَِ َِ ِْ َ ِْ َ ْ أو اللجاجة فيها إذا تـنكرت،َ َ

َّ ََ َ ِ َ
ِ َ َ َ َّ َ أو الوهن عنـها إذا ،َِ ِ َ َْ َ ْ َْ َِ

ْاستـوضحت َ َ ْ َ ُ فضع كل أمر موضعه،ْ َْ
ِ

ْ َ ٍ َْ َّ ُ َ ُأوقع كل أمر موقعهَ و،َ َْ
ِ ِ
ْ َ ٍ َْ ََّ ُ ْ.  

  



٣٠٢

َوإياك و ََ ٌَاالستئثار مبا النَّاس فيه أسوةَِّ ُْ ُْ ِ ِ ِِ
َِ َ َغايب عما تـعينَّالتـَ و،َْ ْ ُ َّ َ َ ِ ِ به مما قد وضح للعيونَ

ُُ ْ
ِ

َ َ َ ْ َ َِّ َُّ فإنه،ِِ َ مأخوذ منك لغريكَِ ٌَِْ
ِ

َ ْ ِ ُ ْ َّعما َ و،َ َ
ِقليل تـنكشف عنك أغطية األمور ُ َُ ْ ُ ِ ِْ َ َ ْ َْ ُ َ َ ٍ ِيـنتصف منك للمظلومَ و،َِ ُْ َْ

ِ
َ َْ ِْ

ُ َ َ املك محية أنفك و،ُ َ
ِ َِْ َ َّْ َِ ََسورةْ ْ َ حدك وسطوة يدكَ َِ

َ َََْ َ َ َوغرب  ِّ َْ َ
َلسانك ِ

َ
ِّاحرتس من كلَ و،ِ ُ ْ

ِ
ْ َِ َ ذلك بكف البادرة وْ

ِ
َ
ِ
َْ ِّ َ ِ َ

ِتأخري السطوةَِ
َْ َّ ِ ِ َ حىت يسكن غضبك فـتملك االختيار،َْ َْ ُ َ َ

ِ ِ
ْ َ َ َ

ِ
ْ َ َ َ َ ُ َلن حتكم ذلك َ و،َّ

َِ َ ُ َْ ْ َ

َمن نـفسك حىت تكثر مهومك بذكر المعاد إىل ربك َ َِّ َُ َ ِ ِ
َ َ ْ ِ ْ ِ ِ َ َ ُْ َ

ِ ِ ِْ ُ َّ ْ َ.  

ُالواجبَو
ِ
َ عليك أن تـتذكر ما مضى لمن تـقدمكَْ َ ََ ْ َ ََّ ََ َ ََ

ِ
َ َ َّ َ ْ ََِِّ من حكومة عادلة أو سنَّة فاضلة أو أثر عن نبيـنا ،ََْ ْ َ ُ َْ ٍَََ َ َْ ْ

ٍ ٍ ٍ ٍ َِ ِ َ ُ َِ ى اهللا صل(ُ

َ أو فريضة يف كتاب الله فـتـقتدي مبا شاهدت مما عملنا به فيها)عليه وآله
ِ ِِ ِ ِ ٍِ َ َ َْ ِ ِ

َ َِّ َ ْ َ َ َ َ َْ َ ََّ ِِ ِ َ ِهد لنـفسك يف اتـباع ما عهدت إليك يف ََْجتتَ و،َْ َِ ََِْ ُ ْ ِ َِ َ َِ ِّ ِ ْ َ
ِ َ

َعهدي هذا َ
ِ
ْ َاستـوثـقت به من احلجة لنـفسي عليكَ و،َ َََْ

ِ ِ ِ ِْ َْ
ِ َّ ُْ َ

ِ ُ َ ْ َ لكيال تكون لك علة عند تسرع نـفسك إىل هواها،ْ ََ َ َِ َ َِ ِ ِْ َ ُِّ َْ َ ََ ٌَّ َ َ ُ َْ
ِ.  

ِِأنا أسأل الله بسعة رمحتهَو ِ
َْ َ َ َ

ِ َ َّْ ُ َ َ ِعظيمَ و،ََ ِ
ٍ قدرته على إعطاء كل رغبةَ ِِ

َْ َ َِّ ُ ِ َ َْ ِ َ ْ َ أن يـوفـقين و،ُ ِ َ ِّ َُ ْ ُإياك لما فيه رضاهَ َ ِ ِ ِ ِ
َ َ ََ من اإلقامة على ،َِّ

ِ ِ
َ َ ِْ َ

ِالعذر الواضح إليه
َِْ ِ ِ

َْ ِْ ْ ِإىل خلقهَ وُ ِ ْ َ َ َ مع حسن الثـناء يف العب،ِ ُ َ
ِ ْ ِ ِ

ََّ ِ ْ ِمجيل األثر يف البالدَ و،ِادَ َِْ ِ ََِ ْ ِ ِّ ومتام النـ،َِ ِ َعمة وَََ َ
ِ

ِتضعيف الكرامةْ ِ
َ َ َ ْ ِ ْ ْ وأن ،َ ََ

َخيتم يل ولك بالسعادة و َ
ِ
َ َ َّ ِ َ َ ِ َ

ِالشهادةَِْ
َ َ َ إنا إليه راجعون،َّ ُ

ِ ِ
َِْ َِّالسالم على رسول اللهَ و،َِّ ِ

ُ َ َ ََ ُ َى الله عليه وآله وََّصل ،َّ َ
ِ ِ ِِ

ََْ َسلم الطيبني َّ َِِّّ َّ
َ َ

َالطاهرين ِ ً وسلم تسليما كثريا ،َِّ ِ َ ً ِ
ْ َ َ

َّ َ َالسالمَوَ َّ.   
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