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 المقدمة
 بسم الّله الرمحن الرحيم

 
 احلمد لّله رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين.

نسـان، ويلـّ   ـت  فطلبا ـه، ويلـّم باـت حوانـ  حيا ـه القانون جيـ  نن يفقـم  ـط ةطـرة اإ
 القردية واالحفماعية، الروحية واجلسدية، الدنيوية واألخروية.

وال مياـــن نن ياـــون القـــانون  ـــكلن، شال شها  ـــان  تـــّرعه هـــو اللّـــه  عـــاىل خـــالم اإنســـان 
 وةاطره، والطريم شليه هي األدلة األربعة.
ه وشىت  سـالله  قّصـت حـّداا والققـهق القـانون يف ـّمن واحلديث عن القانون مبخفلف نبعاد

بعض احلديث عن هلن، وقد اخرتنا ةيه اإجيـا  لياـون  رشـداا  فواًـعاا ملـن نراد االبـفيعاب، 
 والّله املوّةم املسفعان.
 حممد التريا ي

 قم املقدبة
 هـ1111صيام  1
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 مصادر القانون في اإلسالم
 عنها()أدلة التشريع واألدلة المتفرعة 

ق  القانون  هما  ان نوعه، وبـأي اـام  ـن اـاالي احليـاة  ـان ار باطـه، جيـ   1املسألة 
نن يسفقاد  ن األدلة األربعةق الافاب والسّنة واإمجاع والعقت، ملا دم علـى حييـة  ـت واحـد 

  نها، ةات قانون خيالف هكه األدلة باملباينة، نو باملطلم، نو  ن وحه، ةهو باطت.
 م ق باطت شطالقا.ةقي األو 

ويف الثــا: ق شن  انــد األدلــة األربعــة نعــم ةباطــت حصــره، وشن  ــان القــانون نعــم ةباطــت 
 بعفه.

 ويف الثالث ق يبطت السعة  ن ناحية وال يم  ن ناحية اخرى.
 ــثالا ق بــني اإنســان واألبــيض  ــن وحــه، ةــ ها  ــان املطلــوب اإنســان وقــامق انــه األبــيض 

 ن، ويصح اإنسان غري األبيض.يبطت األبيض غري اإنسا
والظاهر ان  ا ه ره العا ة  ن األدلة االخرق  القياس واالبفحسان واملصـا  املربـلة و ـا 
نشـــبه هـــي بنظـــرهم  ســـفقادة  ـــن األدلـــة األربعـــة املفقد ـــة  مـــا يظهـــر هلـــن  ـــن  فـــبهم، لاـــن 

م ال يـــرون التـــيعة ال يقولـــون كـــا وهلـــن ش ـــا للـــنث علـــى عـــدم الصـــّحة  ثـــت القيـــاس، نو أل ـــ
 -ابــفقاد ا  ــن  لــن األدلــة  االبفحســان، نو أل ــم ال يــرون حاحــة شليهــا  املصــا  املربــلة 

 . -ونقومق ب  ا وش ا  ن باب  نط اخللو ال احلقيقية نو  نط اجلمط  ما ال خيقى 
 وعلى ني حام ق ةالال م األخك بالقانون املسفقاد  ن األدلة املك ورة.

عي حيث يتمت املسفحباي و ن الواًح ق ان القان ون يف اإبالم نعم  ن القانون الًو
واملاروهــاي واملباحــاي، و ــكلن يتــمت العبــاداي وقوهــا، وال  ــم ألّي شنســان نن يســفنب  

 القانون  ن هكه األدلة، شالّ بعد نن يصت شىل درحة االحفهاد.
و ــط هلــن  ــانوا ال يقــام ق  يــف ول يبلــم املســلمون األوالــت هــكه الدرحــة  ــن اإحفهــاد، 

 يسفقيدون  ن القرآن والسّنة؟
ـها افمعـة عنـدهم،  ألنه يقام ق ل يان يف هلن الز ان  ت األدلة علـى اخفالةهـا و عاًر
خبـــالآل احن حيـــث ان االحفمـــاع يوحـــ  النظـــر يف اجلميـــط واالبـــفنفا   نهـــا، شًـــاةة شىل ان 
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( وهــكا 1بة شىل غــري هلــن البعــد عــن   ــان املعصــو ني علــيهم الســالم نوحــ   زيــداا  ــن الصــعو 
 هو االحفهاد.

(  نقــت 2 مــا ننّــه ال يقــام ق  يــف  ــان شــيس الطالقــة قــدس بــره افهــداا  ــط اّن ع د  ــه 
  قصيالا  ن الاقاية والربالت و ا نشبه، وهاكا بالنسبة شىل صاح  املعال و عامله.
اال صـــولية،  ألنـــه يقـــام ق نوالا ق  وبـــط االحفياحـــاي الققهيـــة نوحـــ   وبـــط االحفياحـــاي

 ةالما  وبط البناء احفا  شىل بعة املبىن.
وثانياا ق  ثرة انظـار املـدّققني واّّققـني بـببد االحفيـا  شىل النظـر يف آرالهـم البفاتـاآل 

 احلم  نها، ومبثت هكا اجلواب جياب عن  وبط و عّمم الط  واهلندبة وغريمها.
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 معالجة اإلختالف في القانون
 

يف ان الدولـة ااحـة شىل قـانون  وّحـد، وآراء الققهـاء املسـفنبطني عـن  ق ال شن 2املسألة 
 األدلة األربعة خمفلقة يف  ثري  ن القوانني ةايف يعمت كا؟

واجلــواب ق يعمــت بأ ثريــة احراء، حيــث يصــ   نهــا القــانون ةــ ن هلــن هــو املســفقاد  ــن 
 (.1دليت التورى احلا م على دليت الفقليد  

 املعيار األ ثرية يلزم  رحر  القانون و غرّيه حس   غري األ ثرية.ال يقام ق شها  ان 
 ثالا ق شها  ان األ ثرية يف   ان يرون قانون حترمي الّرًعاي العتـر، ويف   ـان آخـر يـرون 

 عدم الفحرمي.
ألنه يقام ق البأس بكلن،  ما شها اخفلف احفهاد الققيه الواحد، شًاةة شىل قّلة حدوث 

عية ني اا حس  الربملان الفتريعي، و كلن حـاهلم يف   ثت هلن، وهكا هو حام القوانني الًو
الفنقيـــك، ولـــكا خيفلـــف الرقبـــاء الـــدميقراطيون يف الســـري بالـــدوم شىل األولويـــاي الـــ  يرو ـــا  ثـــت 
اإهفمــام بالســال  نو باخلــد اي، ويف اخلــد ايق بالطــ  نو الفعلــيم، ويف الصــناعةق باخلقيقــة 

 نو الثقيلة، وهاكا.
  يقام ق شها اخفلقد األ ثرية يف القانون ةماها يعمت باملفخالقني؟ال

ألنه يقام ق ال ششاام يف حوا  اإنفقام  ن األصع  شىل األبهت  رقية القـانون السـابم 
ــعاي العتــر واحلــام حليفهــا خبــالآل العاــن، ة نــه قــد ه رنــا يف الققــهق اّن الواقعــة  حر ــة الًر

 بقى السابم على  ا حتّقم.الواحدة ال  فحّمت احفهادين، ةي
وامنا يطبم األصع  يف املسفقبت وال يؤثر يف املاًي شال شها ةرض ان القانون اجلديـد يـرى 

ةـــالال م ا باعـــه و ـــال األ ـــرين املســـفثىن واملســـفثىن  نـــه  -وهلـــن ابـــفثناء نـــادر  -األثـــر الرحعـــي 
عية ني اا.   وحودان يف القوانني الًو
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 ر واالنثىقانون التساوي بين الذك

 
ق القــانون اإبــال ي يســاوي الــك ر  ــط االنثــى يف  ــت األ ــور شالّ  ــوارد خاصــة  1املســألة 

ابــــفثنالية قطعيــــة،  ثــــت اإرث لقولــــه  عــــاىلق  يوصــــيام اللّــــه يف نوالد ــــم للــــك ر  ثــــت حــــّ  
( و ا نشبه هلن، و ت  ـورد ثبـد اإخـفالآل ة نـه  ـابط مليـزان علمـي دقيـم  ـك ور 1اال نثيني( 

 ةلسقة األحاام.يف 
وهناك  وارد خمفلف ةيها بأ ما هت يفساويان نم ال؟ يف بع ها التهرة شىل نحد اجلانبني، 

 ويف بع ها ال شهرة وامنا قوالن.
 - ــثالا  -ةمــن  ــوارد اإخــفالآل ق حــم املــرنة يف الرتشــيح والــدخوم شىل الــن التــورى 

حلاــم،  مــا ال  ــم هلــا نن  اــون بينمــا  ــن  ــوارد القطــطق ش ــا ال  فصــّدى  نصــ  الق ــاء وا
 رحعاا للفقليد، و ن  وارد القطط ني ااق صالحيفها لاثـري  ـن الوئـالف واحلـرآل  الطبابـة و ـا 

 نشبه.
ةمــــن نعطاهــــا حــــم الرتشــــيح ودخــــوم اولــــن ابــــفدم باإطالقــــاي، وندلــــة اإشــــرتاك يف 

 ة.الفاليف شالّ  ا خر  قطعاا ولين املقام  ن املسفثىن، وألنه نوع و ال
 (.1و ن قام بالعدم، ابفدّمق  ن الافاب بقوله ببحانهق  الرِّحام قّوا ون( 

 (.2و ن السّنة بقوله صلى اهلل عليه وآله وبلمق  لن يقلح قوم وّلوا ن رهم ا رنة( 
و ـــن اإمجـــاعق بأنـــه ل يعهـــد يف  ـــاريس النـــ  صـــلى اهلل عليـــه وآلـــه وبـــلم واأللّمـــة علـــيهم 

 القبيت شىل النساء.السالم شبناد ن ر  ن هكا 
و ـــن العقـــتق بأ ـــا عاطقيـــة ن ثـــر  ـــن  و ـــا عقالنيـــة، ةايـــف يعهـــد شليهـــا مبـــا  فـــا  شىل 

 شعمام العقت ن ثر ممّا  فا  شىل شعمام العاطقة؟
 ورد  األولون هكه األدلة بقوهلم ق

د ن ــا الافــاب ق ةــال داللــة يف احيــة شالّ علــى  ــا خيــث التــؤون البيفيــة حيــث يلــزم يف البيــ
اإدارة، واإدارة البّد ةيها  ـن  ـدير، ةـال يقـاس بـكلن  ـا قـن ةيـه، ولـكا قـام بـبحانهق  ومبـا 

 (.1ننققوا  ن ن واهلم( 
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ونّ ا السّنة ق ةـال بـند نقـي ةيهـا، باإًـاةة شىل احفمـام انـه ق ـية خارحيـة ال انـه حاـم، 
وبلم ق ان نهت ةارس  ّلاـوا  ويتري شليه  ا رووه  ن انه ملا بلم ربوم الّله صلى اهلل عليه وآله

 عليهم بند  سرى قامق لن يقلح قوم وّلوا ن رهم ا رنة.
 و كا  ا رواه البخاري وشبن حنبت والنسالي يف هكا اوام.

 ويؤيده ق ان قوم بلقين اةلحوا حيث ابلمد وابلموا  عها لّله رّب العاملني.
 إجياب.وا ا اإمجاع ق ةال شمجاع اجيايب، والسل  ال يدم على ا

وا ا العقتق ةما ابفدلوا له بان املرنة عاطقية صحيح، لانها ني ـاا عقالنيـة، ةمـن حانـ  
 عاطقية و ن حان  عقالنية، ةال ياون حينئٍك دليالا عقلياا صاحلاا إبفناد احلام شليه.

 وعلى ني حام ةلين الاالم يف اجلزلي وامنا يف القانون مبا هو قانون.
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 إلجتهاد فيهمرونة القانون وا

 
ق بعـــد ان عرةـــد اّن القـــانون خـــان باملســـفقاد  ـــن الافـــاب والســـنة واإمجـــاع 1املســـألة  

ـط القــانون األبابـي الــكي  عنـاه  ميــد االبـفنبا  وحصــره علــى  والعقـت، ةلــين  ـن احلــم ًو
مجاعة خاصة  ن الققهاء، شالّ شها  ان  ن نصون التريعة غري القابلة ملخفلف االبـفنباطاي 

 بلية.املسفق
  ثالا جيعت  ن  واد القانون األبابيق

 (.1قوله  عاىلق  ان هكه ا  فام ا ّ ة واحدة( 
 (.2وق  شمّنا املؤ نون شخوة( 

 (.1وق  ي ط عنهم شصرهم واألغالم ال   اند عليهم( 
 (.1وق  نحّت الّله البيط وحرم الربا( 

 (.1وق   ارة عن  راض  نام( 
اعة(   .(6وق  ا  ها ام  ن الًر

ــعاي العتــر، ةــال  لاــن شها رنى اجليــت املعاصــر  ــن الققهــاء اّن احيــة األخــرية  تــمت الًر
ياون ابفنباطه قانوناا غري قابت للفغيري، بـت اجليـت اجلديـد  ـن الققهـاء هلـم احلـم يف اإبـفنبا  
ــعة، وهاــكا  ــعاي العتــر إشــرتاطهم يف احلر ــة ،ــن عتــرة ًر وان نّدى شىل عــدم حر ــة الًر

 إبفنباطاي.يف بالر ا
 

 )التطبيقات القانونية وفقا لقاعدة المصلحة ورفع الضرر(
 

 ما انه لين  ن احلم الفطبيم على شيء لين له  لـي يف التـرعية، نعـم للدولـة احلـم يف 
الفطبيقاي الق قاًة  يف رني هلن صالحاا، لان يف اطـار صـال  اال  ـة الـكي هـو نًـيم 

(  نــث شــرعي، للقــرد ان يطبقــه ولــو يف 1نــد شــروطهم  ــن الفطبيــم القــردي  ــثالاق املؤ نــون ع
 ًرره، لان لين للدولة نن  طبقه ولو يف ًرر اال  ة، شىل غري هلن  ن األ ثلة.
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وعلــى هلــن ةقــواننيق املــرور، والتــرطة، والنيــدة، والصــحة، واأل ــن، واحلــدود ـ بــني بــالد 
قاةــة، واإبــفقادة  ــن البحــار اإبــالم وبــالد غــري اإبــالم ـ والزراعــة والفيــارة والصــناعة والث

والغاباي واملعادن و ا نشبه هلن، جي  نن  اون  طابقة الدلة هكه اال ـور نوال وللمصـلحة ـ 
 حىت ال  اون ًررياا ـ ثانياا.

ويف هــكا االطــار الق ــقاض يــفمان  ــت حيــت  ــن الققهــاء نو  ــن نهــت اخلــربة الــكين هلــم 
 : نصلح، ام  ساوياا لألوم.حم الفطبيم الفغيري والفبديت، بواء  ان الثا

 ثالاق شها حعلد ادارة املرور ال وء األخ ر عال ة جلوا  العبور، واألمحر عال ة للفوقف،  
  ان لالدارة الثانية اجلديدة احلم يف  غيريه شىل العان، نو  بديله شىل غريه.

 الثانوية. وهاكا يف بالر الفطبيقاي  ن غري ةرق يف  ا ه رناه بني القوانني األولية نو
 ثالاق شها  ـان  ـن املصـلحة صـرآل ن ـوام الدولـة يف الفقد ـة ةـرنى اجليـت األوم صـرةها يف 
ـــت اجلديـــد ورنى ان  ـــن املصـــلحة صـــرةها يف  الزراعـــة حـــم لـــه ان يطبـــم هلـــن، ةـــ ها حـــاء اجلي

 الصناعة  ان له هلن، وهاكا احلام يف رةط ال رر، وقاعدة األهم واملهم و ا نشبه هلن.
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 ون واعتبار أثرهالقان
 

ق  ــم ملــن لــه  طبيــم القــانون يف اال  ـــور القرعيــة،  مــا  قــدم  ــن  ثــت قـــواننيق  1املســألة 
األ ن والترطة و ا نشبه، نن جيعت القانون بـأثر رحعـي، نو نثـر  سـفقبلي، نو نثـر حـاا، ةيمـا 

 لو اقف د املصلحة هلن.
ال خيـالف املقـرر، ةـ ها خـالف  ثالاق يقومق شنا نقبت الـدخوم يف بـلن التـرطة بتـر  ان 

املقرر، ةـاملرة األوىل  عقـو عنـه، ن ـا شها خـالف يف املـرة الثانيـة ةعليـه الغرا ـة ملـا  قـدم و ـا  ـأخر 
 بقطط را به  احلاا، نو ابرتحاع را به السابم، نو قطط را به للتهر الالحم.

ممّـا طبقـه الربـوم صـلى ا ا ان ياون األثر الرحعي يف القانون املقرر  ن عند الّله بـبحانه 
اهلل عليه وآله وبلم، نو قام به األلمة عليهم السالم ةاملعهود  نه لدينا قليت حداا،  ما انه ال 

ط القانون شالّ ةيما شها  ان العقت يؤيّده.   عىن له يف األ ر السابم على ًو
القــانون،   ــثالاق شها خــالف احلاــم العقلــي ةللتــارع نن ير ــ  األثــر نو ال ير بــه بعــد و ًــط

وشال ةبــدون املخالقــة للحاــم العقلــي ـ يف بــاب اجلــرالم ـ ال يعقــت األثــر الرحعــي، شه  يــف 
 يطال  التخث بعقاب عمت عمله بدون حعت قانون بابم؟ وال  ي عقلي عنه.

نعـم يف بـاب النهـي العقلـي ابـفقر بنـاء التـارع علـى عـدم احخـك ـ  ق ـالا ـ وان حـم لــه 
ام بــبحانهق  وشها نردنــا نن  لــن قريــة ن رنــا  رتةيهــا ةقســقوا ةيهــا األخــك بــأثر رحعــي، ةقــد قــ

 (. 1ةحم عليها القوم ةد رناها  د رياا( 
( وقـد ه رنـا  قسـري احيـة االوىل يف 2وقام ببحانهق و ا  نا  عـكبني حـىت نبعـث ربـوالا( 

 بعض  فبنا الفقسريية، وه رنا  قسري احية الثانية يف اال صوم.
ورد األثر الرحعي يف التريعةق هدر الربوم صلى اهلل عليـه وآلـه وبـلم و يف  انق ةمن  

دم هّبار الكي قطط الطريم على  ين  عليها السالم حني خروحها  ن  اة وارعبها، مما اّدى 
 شىل بقو  حنينها.

لان  ن اّفمت ان ياون حام  ا ار ابه هّبار قد شرع قبت هلن، و ان هّبار  القاا به 
بيأيت ان شاء الّله  عـاىل البحـث يف نّن الفاليـف بالنسـبة شىل علـم التـخث وعـدم  وعاملاا ـ شه
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 علمه على اقسام ـ.
ـعة ـ   ما اّن  ن  ورد األثر الرحعيق  ا ورد ةيمن  نا جبارية الغري حيث ياـره حعلهـا  ًر

اع الزانية.  ةان  ن املاروه اًر
ـاع ولـد الزنـا ـ ةقـد قـام اإ ـام ع ليـه السـالمق ان حعلهـا صـاحبها  مـا ان  ـن املاـروه اًر

اعها، ةان الّرًا الالحم ياـون لـه حينئـٍك نثـر رحعـي  يف حّت  ن  ناها ار قعد الاراهة يف ًر
 بالنسبة شىل طي  اللنب.
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 قانون العقوبات
 

ق قـــانون العقوبـــاي التـــرعية  القصـــان واحلـــدود ال جيـــو   طبيقـــه يف حـــم غـــري 6املســـألة  
ط يف الدنيا واحخرة على اورم نقسه إحرا ه، وقد قام ببحانهق اورم وهلن الّن العقاب ًو
 (.1 وال  زر وا رة و ر ا خرى( 

ن ــا يف اال  ــور اإًــطرارية ةــكلن ابــفثناء، لقــانون االهــم واملهــم  ثــتق قفــت املفــرّتس بــه  ــن 
 حمقون الدم، لان الال م  دار ه  هما ن ان باعطاء الدية  ن بيد املام.

 نعم هنا ن رانق
 

 األ ر األوم 
  األهم واملهم يف مشولية العقوبة(

ان يف اال  ـور الطبيعيـة، قـد يسـري العقـاب شىل غـري اوـرم بـان يسـري شىل نوالده ـ  ـثالا ـ   
 ما قام بـبحانهق وليخ  الـكين لـو  ر ـوا  ـن خلقهـم هريـة ًـعاةاا خـاةوا علـيهم ةليفقـوا اللّـه 

 (.1قدبيق ا: آخك األبناء جبرم احباء ( ويف احلديث ال2وليقولوا قوالا بديداا( 
(  وقد ورد يف  قسـريهق ان العـكاب ل 1ان قلدق ةلماها قام ببحانهق  لو  زيلوا لعكبنا( 

 ينزم على قوم نو  شال بعد عقم النساء عن الوالدة ـ النه ل يان لألوالد هن  ـ؟
عي،ن ـا يف اال ـور قلدق انزام العكاب اخفيـاري للقاعـت  ـن دون نن ياـون هنـاك ن ـر طبي

الطبيعيــة ـ  مــا يف احيــة والروايــة الســابقة ـ ةاملنهــا  الالــي للحيــاة هــو الــكي يســب  مشــوم 
 العكاب لغري اورم  ن األوالد وقوهم، شه األ ر دالر بني ثالثة ا  ورق

ط النهج الالي للطبيعة، ةيتمت  ن ال هن  له. -1  ًو
ط النهج شطالقا، ةيوح  انقالي  - 2  اورم.عدم ًو
 حعت االبفثناء يف الطبيعة، ةيوح  عدم ابفقا ة احلام. - 1

 و ن املعلوم ان األوم نوىل  ن األخريين.
 ــثالاق هــت جيعــت اللّــه التــمن حمرقــة  اوينــاا؟ نو ال جيعلهــا  ــكلن؟ نو جيعلهــا حتــرق  ــن 



 

 11 

 يسفحم ةق ؟
لزم عــــدم ةـــ ن  ـــان األوم، لـــزم نن  ـــرق  ـــن يســــفحم و ـــن ال يســـفحم وان  ـــان الثـــا:ق

 اإبفقادة  ن التمن يف  صعيد البخار و اوين السحاب وارواء األراًي للزرع وال رع.
 وان  ان الثالثق لزم عدم اطراد القانون، ةال يعلم نين حترق التمن ونين ال حترق.

وال خيقـــى ان ًـــرر  ـــال األ ـــرينق عـــدم اإحـــراق واالبـــفثناء، ن ثـــر  ـــن ًـــرر األّوم وهـــو 
د قانون األهم واملهم  اوينـاا، ةـ ن هـكا القـانون  مـا جيـري  تـريعاا جيـري  اإحراق، ةيدخت حت

 (.1 كلن  اويناا، ويف احلديثق شااية املـرنة شىل بليمان عليه السالم  ن الريح 
و يــف  ــانق ةأخــك االبنــاء جبــرم احبــاء ـ يف دار الــدنيا ـ داخــت يف قــانون األهــم واملهــم 

 الفاويين.
قرخها ةفاــاثري، ةانــه البــد ونن  لــد  القــرام نوالده،  مــا ان  ــن ولــكا  ــن رّي حّيــة وابــف

 خيرق السقينة ةال بد وان يعم الغرق نهت السقينة  لهم.
 نعم هكا يف الفاوين  ما عرةد، ال يف الفتريط.

و رمبـــا ياـــون يف الفتـــريط ني ـــاا شها  ـــان هنـــاك  قابـــت نو ن ـــر نهـــم،  مـــا يف ق ـــاء الولـــد 
 ام احلبوة ـ على  ا ه ره الققهاء ـ.األ رب صلواي نبيه يف قب

و مــــا يف حتمــــت العاقلــــة عمــــت الصــــ  وخطــــأ الابــــري، يف قبــــام املقابلــــة باملثــــت يف الابــــري، 
والواليــة علــى الصــغري، ةانــه  ــن الفااةــت االحفمــاعي الــكي قــام بــه العقــالء ني ــاا، ولــكا قــام 

 (.2ا يف ةقرالام صلى اهلل عليه وآله وبلم  ق ا  ري نن آخكها  ن نغنيالام وارده
 و ما يف العقاب ياون يف الثواب ني اا  اويناا و تريعاا.

 ةقي األّومق السمعة احلسنة  ورث االبناء واألقرباء مسعة حسنة ني اا.
ويف الثـــا:ق يـــرث األوالد واألقربـــاء واأل وا  آبـــالهم ونقربـــالهم وا واحهـــم، ني ـــاا للمقابلـــة، 

 يف العقاب ـ على  ا  قدم ـ. ولأل ر األهم  اويناا و تريعاا  ما
 

 األ ر الثا:
  اهداآل مشوم العقوبة لغرياورم (

رمبــا يسفتــات بانــه  يــف ي ــط التــارع قــانون العقــاب الفتــريعي ايــث يفعــدى شىل غــري  
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( وقولـه  عـاىلق  وان لـين لانسـان شال  ـا 1اورم؟ نلين هلـن  ناةيـاا لقولـه بـبحانهق  ال ـزر( 
 ( .2بعى( 

نــه ال ــر نهــم، ةــ ها  نــد بنــد شنســان ـ والعيــاه باللّــه ـ ممــا يوحــ  احــراء احلــد واجلـوابق ا
عليهـــا  ـــدك مسعـــة  ـــت العاللـــة  ـــط ا ـــم ليســـوا اـــر ني شطالقـــا، لاـــن هلـــن ألن خـــرق العقـــة 
اإحفماعيـة نوحـ  عقابـاا البـّد لــه  ـن هـكه املال  ـة، ور ـم العقــة العمو يـة اهـم ممـا يال  ـه  ــن 

 خدك مسعة األقرباء.
كا باالًـــاةة شىل ان يف ةعـــت هـــكه املال  ـــاي الـــر دع العمـــو ي والوقايـــة املســـفقبلية، ةـــ ن هـــ

عقـاب بنــد  يــد لـه  ــن الفخويــف علــى اإحفمـاع  ــا يوحــ   وائبـة األقربــاء لــكويهم حــىت ال 
 ينزلقوا، مما لين له هلن األثر لو ل يان هكا الفخويف اإحفماعي.

 
 اشاام آخر

 النية (  العقوبة بني السر والع
وككا جياب عن اشاام آخر وهوق انه لو  ند بنـد  يـد ةلمـاها يتـهر كـا مبعاقبفهـا ن ـام 
املأل ممـا يوحـ  خـدك مسعـة العاللـة، بينمـا مياـن عقاكـا يف  اـان  سـفور ممـا  قـ   ـاء وحـه 
العاللة ولو بقدر، نو حق   اء وحه العاللة شطالقا وهلـن باغراقهـا يف املـاء، نو بـقيها السـم، 
نو  ــا نشــبه هلــن ممــا يظهــر ا ــا  ا ــد حفــف انقهــا، ال انــه عقوبــة لزناهــا حــىت يســفلزم خــدك 

 مسعة العاللة.
واحلاصتق ان اراقة  اء وحه العاللة ألصـت العقوبـة نوالا، وللعلنيـة يف العقوبـة ثانيـاا، امنـا مهـا 
 أل ـــر نهـــم. ةـــان اصـــت  ـــرك العقـــاب يســـب   قتـــي اإحـــرام، واخقـــاء العقـــاب يســـب   قتـــي

 الال باالي عند اإحفماع.
ــط حســ   ــوا ين العقــت وحســ   ــا يقعلــه العقــالء، بــواء يف  شهنق ةالقــانون التــرعي ًو
الفاـوين ـ  مـا ه رنـا يف احـراق التـمن ملـن يسـفحم وملـن ال يسـفحم، و ـكا ا ثالـه  ـن الزلزلـة 

 والسيت والصاعقة و ا نشبه ـ ام يف الفتريط جبعت العقاب الكي يطام غري اورم.
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 من مسّوغات القانون
 

ق يصـــح حعـــت القـــانون لألمهيـــة ولـــكاي اجلـــرم ولـــو ل ياـــن القاعـــت ار ـــاا  ـــط 7املســـألة  
االرادة، نو بــدون اإرادة،  ـــط العلـــم بالقـــانون، نو بـــدون العلــم بـــه،  ـــط العلـــم بالعاقبـــة الســـيئة 

ت هلــن عقلــي خصوصــية نو بغــري خصوصــية وامنــا باجلــا ط، نو بــدون العلــم بالعاقبــة الســيئة،  ــ
 وعقاللي، ويف التريعة ا ثام هلا.

ا ــــا  ثــــام االمهيــــةق ةــــاخلمن والز ــــاة ةا مــــا اعــــوالن المهيــــة املــــام إدارة التــــؤون العا ــــة 
 وقوها، و ر ها حرم يعاق  عليه.

وا ــا  ثــام هاي اجلــرمق ةهــو  مــن قفــت انســاناا يف نو ــه، ةالقــانون حعــت عليــه الديــة وان ل 
 رادة، و ون الدية على العاقلة لقانون آخر  قد د اإشارة شليه.يان ار اا وال له ش

ــاعية وشن شــرب  ــاع للمحر ــاي الًر و  ــمان الطبيــ  شها ل يأخــك الــرباءة، و فحــرمي الًر
الطقت اللنب بدون اخفيارهـا، و لـزوم املهـر علـى الـواطي لألحنبيـة يف حـام  نا همـا، شىل غريهـا 

  ن األ ثلة.
يد بني  ونه يعلم باحلر ة ام ال،  من وطىء  وحة الغري وهو يقطـط وال ةرق يف القاعت املر 

با ا  وحفه ةا ا حترم عليه ابداا، و من ال  بغالم وهو يقطط جبوا ه، ةانه حمرم عليه نخفه وا  ه 
 وبنفه.

نو شها علـــم باحلر ـــة ةانــــه ال ةـــرق بـــني  ونــــه يعلـــم بالقـــانون نيق  ــــون املوطولـــة يف حــــام 
 ابداا، نو ان لوطيه عقاب  كا، نم ال. الزوحية حترم عليه

نو شها علــم بالعقــاب ةانــه ال ةــرق بــني  ونــه يعلــم بقــدره  مالــة حلــدة نم ال وامنــا يعلــم ان 
 عليه عقاباا يف اجلملة.

 

 القانون لكل األحوال
 مثّ انه قد ياون القانون لات األحوامق السابم والالحم واملقارن، وقد ياون الحدهاا.

ة حمر ة على  و  اال م بواء  اند بابقاا على الزوا  باال م، ام الحقاا  ـن  و   ثالاق الربيب
 آخر، ام  قارناا،  ما شها و طئد الزوحة شبهة ةأولدي بنفاا ةا ا حمر ة على الزو .
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والسابمق  ما شها ال  بالغالم قبـت الـزوا  باال خـد، ن ـا شها ال  بـه بعـد الـزوا  باال خـد 
 ل حترم.

 ما شها حـا ط  وحـة الغـري، ةا ـا حتـرم عليـه ابـداا، ن ـا شها    كـا قبـت الـزوا  نو   واملقارن ق
 بعد خروحها عن العدة ال حترم عليه بالزنا كا، ألن احلرام ال  رم احلالم.

والالحــمق  مــا شها نراد ان يفــزو  بنفــاا هلــا ا م، ال  و  هلــا، ةــان البنــد ال حتــرم قبــت الــزوا  
 باال م.

ن  ـــن األ ثلـــة يف خمفلـــف اوـــاالي وان  ـــان يف بعـــض األ ثلـــة الـــ  ه رناهـــا شىل غـــري هلـــ
  ناقتة.

مثّ انه ال اشاام يف وحود قانون الفحرمي لألخد وبالر اّر اي  ـن النسـ ، ةـ ها ابـلم 
 نحد الزوحني و ان احخر اخاا نو اخفاا نو  ا نشبه ةالال م املقارقة.

الفحرمي لال خد وبالر اّر ـاي  ـن الفبـيّن، ةـ ها  ما انه ال اشاام يف عدم وحود قانون 
  زو  الااةر ا خد  ن  بّناه وحعله ابناا له مثّ نبلم، ةال يلزم املقارقة ولين عليه شيء.

 
   شبفثناء (

اعة قبت اإبـالم، نو ا خـد  ويف بعض املوارد ششاام،  ما شها  زو  الااةر اخفه  ن الًر
( يتمت  ثت هكا، ةيبقـى  عهـا، ام 1الم جيّ   ا  ان قبله امللو  به قبت اإبالم، ةهت اإب

 ال ةيلزم  قارقفها؟
احفمــاالن، وشن  ــان األقــرب شىل النظــر عــدم الفحــرمي لقاعــدة اجلــ  يف غــري املفــيقن، ا ــا 

 (.2املفيّقن  ثت  ا  ان  ن النس  ةال يتمله قانون اجل  
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 أقسام القانون
 على ثالثة نقسامقق قوانني بالد اإبالم  8املسألة   

األّومق  ا يعم املسـلمني وغـري املسـلمني،  ثـت قـوانني املـرور والصـحة وبـالر اال ـور العا ـة 
 ال   ر ب  بالدولة مبا هي دولة، وهكه يعاق  على  ر ها املسلم وغري املسلم.

الثـــا:ق  ـــا خيـــث املســـلمني ويـــرتك لغـــري املســـلمني شـــأ م،  ثـــتق الصـــالة والز ـــاة والصـــيام 
ا ين الناــا  والطــالق واإرث وخمفلــف اقــاء املعــا الي، ويف  ثــت هــكه القــوانني ال خيفلــف و ــو 

  سلم عن  سلم شال مبا  سفدعيه اإخفالةاي املكهبية و ت يقّر على  كهبه.
الثالثق  ا خيث غري املسلمني، والقاعدة العا ة ةيهم ا م ان ن وا مبا يواةم  كهبهم ـ  ن 

 ـ يرت ون وشأ م، وان  ان هلن يف ديننا حمر اا  ناـا  اوـوس، و ـر هم غري ان يظهروا املنا ري
 الصالة والصيام واخلمن والز اة، نعم يؤخك  نهم اجلزية.

 

 بين أهل الكتاب وغيرهم
وقــد ه رنــا يف بعــض الافــ  الققهيــةق ابــفظهار عــدم القــرق يف هلــن بــني نهــت الافــاب 

ق  ــن  يــري نهــت الافــاب بــني ثالثــة ا  ــور، نو وغــري نهــت الافــاب، والــكي اشــفهر بــني الققهــاء
غريهم بني ن رين، خـالآل  ا يظــهر  ـن بــرية الربـــوم صـلى اهلل عليـه وآلـه وبـلم وعلـي عليـه 

 السالم .
وعلى هكا ةيؤخك  ن الاقـار غـري نهـت الافـاب اجلزيـة ني ـاا ويرت ـون وشـأ م ويلز ـون مبـا 

 الفز وا به.
ض الققهــاءق  ــن الــزا هم باعطــاء الز ــاة خــالآل ئــواهر  مــا انــه ه رنــا هنــاكق ان قــوم بعــ

 األدلّة، بت عليهم اداء اجلزية ةق .
 

 )المسلم وتنفيذ القانون الوضعي(
ومبــا  قــدم ئهــرق انــه ال  ــم للدولــة اإبــال ية حعــت قــوانني  قــّرق بــني املســلمني للغــة نو 
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لـــبالد احلاليـــة الـــ   ـــكه  نو حـــّد حغـــرايف نو ع ـــرق نو  ـــا اشـــبه هلـــن،  مـــا هـــي العـــادة يف ا
 امهــا انــاس  ســلمون بابــم اإبــالم نو بســالر األبــا ي، حيــث ا ــا بــالد قو يــة وان  ــان 

 احلا م يسميها شبال ياا.
والــال م علــى املســلمني خــرق هــكه القــوارق بعــدم اإطاعــة، ةانــه ال طاعــة للحــا م اجلــالر،  

نن يطبــم احاــام التــريعة،  مــا ال طاعــة للحاــم غــري اإبــال ي، وامنــا الواحــ  علــى املســلم 
ةـ ها قـام احلـا م ـ  ـثالا ـ ال حـم للبا سـفا: يف العـراق  ـن شـراء األرض، نو  ـن الاسـ  نو 

  ن الزوا  بالعراقية، نوبالعان، عمت املسلم مبا هو يف التريعة  ن اجلوا .
  ت هلن  هما ا ان، ة ن الال م  نقيك قانون اإبالم، ال قانون احلاو ة القو ية.

لن ال طاعة ملثـت هـكا احلـا م يف املصـاديم الفطبيقيـة، وان  ـان جيـ  اطاعفـه لـو  ـان و ك
ط ـ  ثالا ـ قانون املرور، نو قـانون التـرطة، نو قـانون املسفتـقياي، نو  ـا نشـبه  عادالا، ة ها ًو
هلـن، ةانــه ال طاعـة لــه يف  ثلهـا علــى املسـلم وامنــا الـال م عليــهق  نـ  ال ــرر ةيهـا عــن نقســه 

عه هكا احلا م اجلالر.وعدم ا  إًرار باحخرين وان  ان عمله خمالقاا للقانون الكي ًو
وهاكا يصح له الفحايت على القانون يف خمفلف التؤون، النه حتايت على الباطـت إحـراء 

 احلم.
 

 المسلم في غير بالد اإلسالم
شه ال احرتام  وشها  ان املسلم يف غري بالد اإبالم طبم على نقسه ني اا احاام التريعة،

عه  سلم نم  اةر، شال شها  ان هناك حمكور.  لقانون خيالف اإبالم بواء ًو
 ثالاق شها  نط احلا م الااةر  ن  وا  املسلم بالافابيـة ل ينقـك هلـن بالنسـبة شىل املسـلم، 

 وامنا يلزم عليه ا باع قانون اإبالم  ن اجلوا  ةيفزو  كا.
خارحيـــاا  ـــّف، ال ألن القـــانون لـــه احرتا ـــه، بـــت الن نعـــم شها نوحـــ   ثـــت هلـــن حمـــكوراا 

 التارع  ى عنه حينئٍك حيث ابفلزم اّكور املنهي عنه.
واحلاصــت ان املــانط قــد ياــون حامــاا شــرعياا، وقــد ياــون ألحــت ان احلــا م عــادم ةييــ  
اطاعفــه، ا ــا يف  ــا عــدا هلــن، ةــال  ــانط  ــن املخالقــة شال شها  ــان هنــاك ًــرر، نو  ــان هنــاك 
حمكور خارحي  ثتق ان ياون العمت خالآل القـانون  وحبـاا لفتـويه مسعـة اإبـالم واملسـلمني 
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يف غري بالد اإبالم، نو  اند هناك  عاهدة بني احلا م اإبال ي العادم وحا م غـري بـالد 
اإبالم حيث يلزم  نقيك املعاهداي حىت  ط الاقار  مـا قـرر يف  فـاب اجلهـاد نو  ـان هنـاك 

 لعناوين الثانوية  قانون األهّم واملهّم و ا نشبه.عنوان  ن ا
مثّ انا ه رنا يف بعـض الافـ  اّن احلـا م شها وحـ  شبـقاطه، حـم للتـخث اإ فنـاع عـن 
اعطــاء نحـــور املـــاء والاهربـــاء والفليقــون وبـــالر  ـــا يـــر ب  بالدولــة، وهلـــن باحـــا ة  ـــن احلـــا م 

 الترعي أل ا  ن اهوم املالن.
 

 قوباتمستثنيات قانون الع
ق ابـــفثىن التـــارع  ـــن قـــانون العقوبـــاي  طلقـــاا ـ يف غـــري ال ـــماناي ةا ـــا ال 9املســـألة  

ابــــفثناء ةيهــــا ـ بــــت يف احلــــدود والقصــــان والفعزيــــراي،  التــــبهة، ةقــــد وردق ادرنوا احلــــدود 
( وهي  تمت نصاا نو  ال ااق شبهة القاعت، والتاهد، والقاًي، واوفهد، ةيما 1بالتبهاي 
لقاًـي يطبـم رني اوفهـد بـواء افهـد القاًـي نقسـه ـ ةيمـا شها ل ياـن افهـداا ـ نم شها  ـان ا

 افهد املرتاةعني ةيما شها قلنا بالفزا ه بفطبيم رني افهدمها على  قلديهم.
ـعاي، لاـن  ـان رني افهـدمها احلليـة، ةانـه ال   ثالا شها  ان رني القاًي حر ة عتـر ًر

 يقّرق بينهما شها راحعاه.
 

 شبهات قانونية () 
 شبهة الفاعل

واملراد بتبهة القاعتق التـبهة يف نصـت احلر ـة ال يف خصوصـية احلر ـة، نو نصـت احلـد، نو 
 خصوصية احلد.

 ـثالاق قــد ال يعلــم ان الــوطي يف احلــيض حــرام ةيطــأ، وقــد يعلــم انــه حــرام يف اجلملــة، لاــن 
 يتن يف ان احلر ة  تمت الوطي  ط شبقهما نو ال  تمت.

ـاع نو للنسـ ، لاـن  و كلن يف باب العلم اإمجاا بان علم انـه  ـرم عليـه شحـدامها للًر
 ال يعلم ان اّرم ايفهما ةيفزو  كما نو باحدامها.
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نو يعلم ان يف شرب اخلمر احلر ة، لان ال يعلم ان ةيه احلد، نو يعلم ان ةيه احلد، لاـن 
 ن  ن األ ثلة.ال يعلم هت احلد  الة حلدة نو  غري  شهر؟ شىل غري هل

نعـم يف بـاب التـبهة يف األقـت، والعلـم اإمجــاا ةيمـا شها ةعـت األ ثـر نو نحـدمها  املثــالني 
 السابقني  الم.

 

 شبهة الشاهد
واملراد بتبهة التاهدق شبهة نحدمها نو  ليهما، نو واحد  ن األربعة  ما يف الزنا ـ  ـثالا ـ 

التــيء، و ــان التــاهد الثــا:  تــفبهاا ينقــك نعــم شها ا فقــى التــارع بالتــاهد الواحــد يف بعــض 
احلام مبقدار التاهد الواحد  ما يف باب الوصية، لان هلن خار  عـن حمـت البحـث، و ثلـه 

 التاهدان يف املام شها حلف املدعي حيث ياقي التاهد الواحد  ن ماا شىل احللف.
رم  يـــد نو وعلـــى ني حـــامق ةـــ ها شـــن التـــاهد يف انـــه شـــرب اخلمـــر نو املـــاء، نو اّن اوـــ

 عمرو، نو انه وطي  وحفه نو األحنبية، نو  ا نشبه هلن ل  م له التهادة شالّ مبا علم.
وحا عـــهق ان ال يتـــهد يف التـــن بـــني املفبـــاينني، ويتـــهد بـــاألخث شها شـــن بـــني األعـــم 
واألخث،  ما يتهد باجلا ط شها شن بني طريف العموم  ـن وحـه، وال ياقـي يف رةـط التـبهة 

قام صلى اهلل عليه وآله وبـلم  وهـو يتـري شىل التـمنق علـى  ثـت هـكه ةاشـهد نو الظن ةقد 
 دع.

وشها شهد ان احدمها قفت  يداا عمداا، ال ي قفّث  ن ني  نهما، وامنا  نّصف الدية بينهمـا 
 لقاعدة العدم.

 
 

 شبهة القاضي
وعية.  وشبهة القاًيق  تمت التبهة املًو

اا نو اخفيــاراا ول يــفمان  ــن اإبــفظهار؟ نو هــت انــه  مــا شها ل يعلــم هــت انــه    اًــطرار 
وعية.  شرب املاء يف شهر ر  ان نسياناا نو عمداا؟ شىل غري هلن  ن ن ثلة التبهة املًو

ــرِّم اال خــد  و تــمله التــبهاي احلاميــة ني ــااق  مــا شها ل يــفمان  ــن ابــفظهار ان  ــا   
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 هت هو اللوا  بني بالغني نو حىت بني صغريين؟
اع عتراا؟ نو ان عة، و ان الًر عاي نو ،سة عتر ًر اع هت هو عتر ًر  اّرِّم يف الًر

نو ان املعاطاة  وح  امللن نو اإباحـة؟ نو ان  ـرور الز ـان الطويـت جيعـت الـدعوى باطلـة 
ام ال؟ وهلـــن  مـــا شها اّدعـــى احلقيـــد العاشـــر لزيـــدق ان الـــدار لـــه، بينمـــا  انـــد يف يـــد احلقيـــد 

  ط علمنا با ا  اند قبت  ال  بنة لزيد، شىل غري هلن  ن األ ثلة. العاشر  ن املفصرةني
واملــراد  ــن األ ثلــة الــ  ه رناهــاق هــو اــّرد املثــام، واال ةــبعض األ ثلــة املــك ورة غــري  ر بطــة 

 بالعقوباي شال يف  عزير املخالف.
لـى شـربه اخلمـر وال ةرق يف درء احلدود بالتبهة  الا نو بع اا،  ثالاق قد ال يقوم الدليت ع

ةانه ال  ّد، وقد يقوم الدليت على ةعله حمر اا لان ال يعلم هت هو الزنا نو شرب اخلمر؟ ةانـه 
ال  ــد ن ثــر  ــن وــانني، ولــو شــن يف انــه هــت    وهــو حمصــن نو غــري حمصــن حيــث ال نصــت 

وعي يف املقام، ةانه ال يرحم.   ًو
د ي ـرب بتـدة وقـد ي ـرب خبقــة، هـكا يف الاـم، و ـكلن احلـام يف الايـف، ةـان احلــد قـ

 ة ها شن بينهما ًرب خبقة.
 والظاهر  ن التبهةق ا ا اعم  ن العلم بالتبهة، و ن التبهة يف التبهة.

 

 فروع
 )دوران الحكم بين فتوى فقيهين (

مثّ ان يف املقــام  ــوارد  فعــددة يتــن يف ا ــا هــت هــي  ــن التــبهة ام ال ـ نو يقــرض انــه 
 يتن  كلن ـ ؟

و يعلم انه يسفحم قطط اليد لاـن يتـن يف انـه هـت هـو  ـن األصـابط النـه بـرق،  ثالاق ل
نو  ن املرةم ألنـه قطـط يـد حمقـون الـدم؟ ةهـت هـو  ـن املفبـاينني حـىت ال يقطـط شطالقـا، نو  ـن 

 األعم واألخث حىت يقطط  ن األصابط؟
  قطط نو شن يف انه هت هو  ن العا ة حىت يقطط للسرقة  ن الزند، نو  ن اخلاصة حىت

  ن األصابط؟
و ثله ني ااق  ا شها  انا يقلدان  ن جيعت العقـد بالقاربـية  ـال عقـد ةياـون  نـا، نو جيعـت 
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ـاه  نـا، نو  ـا نشـبه، ةـ ها ةعـال هلـن  ى الوالد ال  اا حـىت ياـون الـزوا  بـالبار  ـن دون ًر ًر
قاربـية و قايـة بدون اعفناء باحلام و ان هناك ةقيه حـا ط للتـرال  حـّي يـرى  قايـة العقـد بال

اها، ةهت جيري القاًي احلد عليهما للزنا ب عفبار  رحط  قليدمها، نم ال ب عفبار ان املسألة  ًر
 خالةية؟

ـعاي  ــط ا مــا  ـعا  عــاا عتــر ًر و ـكلن احلــام ةيمـا شها  زّوحــا ومهــا يعلمـان با مــا قــد ًر
 يقلدان  ن يقوم بفحرمي هلن، شىل غريها  ن األ ثلة الاثرية.

 

 لحكم بين محرمين()دوران ا
و ثلـه ني ـااق  ـا لـو قالـد لـه لـو ل   قّبلـين نو  ـز:  عـي ـ وهـي  فزوحـة نو غـري  فزوحـة ـ 
قفلد نقسي، نو العان بأن  اند  علم بقفله نقسه شها ل متّانه  ن نقسها  نـه، ةهـت هلـن 
حـــالز يف املثـــالني حـــىت ال ياـــون حـــد، نو غـــري حـــالز حـــىت ياـــون احلـــد؟ ـ واملقـــروض عـــدم 

  باال ما اام الترع ـ وامنا احلد وعدم احلد على واقط القفاوى.
حيث قام بعض املعاصرين باجلوا ، النه  ن الـدوران بـني حمـّر نيق قفـت مياـن  ـن احليلولـة 
دونــه. وقبلــة نو   ، ةياــون  ــن قبيــت الفصــّرآل يف الغصــ  النقــاه الغريــم، شه الغصــ  و ــرك 

 اإنقاه  المها حمّرم يف نقسه.
 م بعض بالعدم، للقرق بني األ رين.وقا

وهاكا احلام يف األ ثلة امل روبة لكلن  ا شها رمجناه بعض الّرحم بزعم انـه عـن احصـان، 
 ةفبني قبت  و ه انه بدون احصان، ةهت  د  الة حلدة ام ال؟

نو حـــددناه بعـــض املالـــة بـــزعم عـــدم االحصـــان، ةفبـــني يف األثنـــاء انـــه عـــن احصـــان، ةهـــت 
 يرحم نم ال؟

وع حتقم رةط العقاب ها اا نو  ماا نو  يقاا.  و سالت التبهة  ثرية حداا، و لما حتقم املًو
 وال يبعد ان التبهة  تمت احفماهلا  ما ه روا يف ال رر حيث يتمت احفماله.

 

 عدم شمولية القاعدة
ــــان رةــــط العقــــاب بســــب  التــــبهة ال يتــــمت ال ــــماناي  مثّ انــــا قــــد اشــــرنا ةيمــــا بــــبمق ب
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 ها بــرق وشــن احلــا م يف انــه هــت  ــان حا عــاا لتــرال  القطــط نم ال؟ ل يقطــط، والــدياي، ةــ
لانــه ي ــمن املــام، و ــكلن يف القفــت املتــاوك بــني العمــد وغــريه ةانــه ي ــمن الديــة، شىل غــري 

 هلن.
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 )عوامل سقوط القوانين الوضعية الحديثة(

 الرأسمالية تنهزم
 

قو  قانون التيوعية،  ما ش ـا  تـري اليـوم ق لقد  اند املؤشراي  تري شىل ب11املسألة  
شىل بـــقو  قـــانون الرنمساليــــة حيـــث ابــــفظهري  نهـــا هلــــن، و فبـــد  فابــــاا بانســـحاب قــــانون 
التيوعية عن العال يف بنة الـف ونربعمالـة هيريـة، وقـد طبـط هلـن الاـراس  ـراراا، مثّ ل ميـض 

 شالّ عقد واحد  ن الز ان حىت ئهر  ا ابفظهر ه.
هر حس  املقد اي امللموبة ني اا اّن قـانون الرنمساليـة ني ـاا بينسـح  قبـت واليوم ابفظ

 (.1عقد  ن الز ان النه قانون خيالف ةطرة البتر 
و ــن املعلــومق ان القطــرة شها غطّيــد  ــدة ةانــه ال مياــن  غطيفهــا طــوم الــدهر، وحينئــك ةــال 

 يبقى يف الساحة شال قانون اإبالم باهن الّله  عاىل.
مني الــواعني عــرض هــكا القــانون علــى العــال النقــاه البتــرية  ــن هــكه املتــا ت ةعلــى املســل

ال  اخكي خبناقهم، ةان  لن املتا ت الظاهرة الـ  نسـفظهر بسـببها بـقو  قـانون الرنمساليـة 
 الغربية ميان عّد بع ها ةيما يليق

 

 ) العوامل الموجبة ألنهيار الرأسمالية (
 االستعمار

 
االهق ةـان  ــن املعلــوم انـه ال ةــرق عنــد القطـرة يف قــبح نن ي ــرب ( االبـفعمار باــت نشــ1

 التخث عاللفه نو حريانه.
وهـــو ةـــرض غـــري -و قــانون حقـــوق اإنســـان الـــكي ينـــادي بـــه الغــرب علـــى ةـــرض  طبيقـــه 

 خان بالغرب ال بغريه، وهكا هو خالآل صريح لقطرة اإنسان. -واقط
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 الربا
 
األ ــــوام يف يــــد قلــــة قليلــــة حــــىت يف بــــالد  ( الربــــاق وهــــو  ــــن اهــــم العوا ــــت يف  اــــدين2

الرنمســـاليني، وحر ـــان غـــريهم وهـــم األ ثريـــة الســـاحقة حـــىت يف بالدهـــم  ـــن نوليـــاي ًـــروراي 
 احلياة.

ن ثـر  ـن  - عيمـة الرنمساليـة  -وقد نتروا هم بأنقسهم شحصالياي  قومق بأن يف ا ري ا 
 ثالثني  ليون ةقري.

العــال يف الــديون املف ــاعقة حــىت ا ري ــا نقســها هــكا  ــط قطــط النظــر عــن انــه بــّب   ــّب  
 -وهـــو  ـــن الثمـــانني شىل الفســـعني  -وقـــد قـــدروا هـــم بأنقســـهم ان يف عقـــد واحـــد  ـــن الز ـــان 

 صاري ديون ا ري ا ثالثة نًعاآل ديو ا يف  دة  أيت بنة  ن عهد واشنطن.
 

 السالح
 
ه  ريــ  غريــ  بكا ــه، ( الســال ق ةانــه  ــن نشــّد  ــا   ــين بــه العــال احلاًــر، وهلــن النــ1

ـــه، ةـــالال م الغالـــه مجلـــةا و قصـــيالا، ورحـــوع األ ـــر شىل األبـــلحة البداليـــة   و ريـــ  غريـــ  مبقعول
  السيف والر ح.

ويف  قريــرق ان اإحتــاد الســوةي  وحــده ميلــن ثالثــني الــف رنبــاا نوويــاا يصــلح إةنــاء احليــاة 
 يف العال  له، ببط  راي.

 

 الحروب
 
ر  ـــن قبـــت الرنمساليـــة  ســـفقيماا نو غـــري  ســـفقيمق ويف احلـــام احلاًـــر ( احلـــروب الـــ   ـــدا1

 عترة حروب حمّلية  ن   ابت( شىل  اهلربن(.
وهكه احلروب البّد ونن ياون رد ةعلهـا علـى نقـن  ارهـا قريبـاا نو بعيـداا، ةـان للمحـارب 

 رد ةعت يف ا اه نقسه، و ا احلربان العامليفان شالّ  ن واللد هلن.
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 القومية
 
( القو يــة األقليميــة واللغويــة و ــا نشــبهق ة  ــا خــالآل طبيعــة البتــر، شه طبيعــة البتــر  ــا 1

( و ا قاله الربوم صـلى اهلل عليـه 1ه ره القرآن احلايم بقولهق  ان ا ر ام عند الّله ا قا م( 
 (.2وآله وبلم ق الناس بواء  أبنان املت  

 

 الكبت واإلرهاب
 
الغــرب يف بــالد الغــرب  ثــرياا ويف بــالر الــبالد ن ثــرق  ( الابــد واإرهــاب الــكي اشــاعه6

حيث ان  ن طبيعة البتر احلرية ةالال م حرية  ـت شـيء لاـت انسـان شالّ اإحـرام احلقيقـي، ال 
 اإحرام القانو:.

وقد ا ّد هكا الابد  ثـرة املـوئقني الـكين صـنعفهم القـوانني ا ـا حهـالا نو غـروراا، حـىت ان 
نصف قـرن لاـت الـف انسـان  وئـف واحـد، صـار احن يف نقـن هلـن بلداا  ان  وئقوه قبت 

شالّ  -يف الغالـ   -البلد لات اثىن عتر انسان ةق   وئف واحد، وهؤالء يف احلقيقة ليسـوا 
 .-بات  عىن الالمة -عوا ت اهلدم 

 

 التجّمل واإلسراف
 
ني ( الفيّمـــت واإبـــراآل ةيـــهق ةانـــه صـــار ايـــث يطغـــى علـــى اإنســـان ولـــكا نـــرى  اليـــ7

التباب  ن اجلنسـني ال يفمانـون  ـن الـزوا ، و اليـني  ـن القـادرين علـي العمـت عـاطلني غـري 
قــادرين علــى العمــت بســب   مــت طبقــة  رةهــة، وارادة الفيمــت  ــن الطبقــة اّرو ــة، والقــوانني 

 الاابفة.
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 اهانة المرأة
 
القســـاد، وحعلهـــا ( شهانـــة املـــرنة شهانـــة بالغـــةق وهلـــن جبرهـــا شىل املـــواخري وبـــالر  واًـــط 8

ـى  بابـم احلريـة( لليـنن  ـن ناحيـة ثانيـة ممـا  بلعة لـرتويج بـلعهم  ـن ناحيـة، واعطـاء القًو
 بب  هدم العوالت وبيالا  ن األ راض اجلنسية املسرية   اإيد ( وغري اإيد .

 

 كثرة األمراض
 
يدلة، (  ثـــرة األ ـــراض ممـــا ل يعهـــدها العـــال شطالقـــاق وهـــي وليـــدة  اريـــة الطـــ ، والصـــ9

ى اجلنن، وغري هلن.  واالبفعمار، والرنمسالية، وةًو
 

 التفّكك الديني
 

( حتطم الوا ع الداخلي وااللفـزام الـديينق وهلـن ممـا بـب   ثـرة اجلـرالم واجلنايـاي عنـد 11
 الابار والصغار، واحلا م واّاوم.

 و ــن  وباجلملـةق صـاري احليــاة يف غايـة ال ــيم وال ـنن لاـت النــاس،  مـا قــام بـبحانهق
 (.1اعرض عن ه ري ةانه له  عيتة ًناا( 

وجيمـط  ــت املقابـدق ان النــاس خرحـوا عــن حتـد  ظلــة األنبيـاء شىل حتــد  ظلـة التــيطان، 
وقــــد قــــام بــــبحانهق  ان التــــيطان لاــــم عــــدو ةا ــــكوه عــــدواا شمنــــا يــــدعو حزبــــه لياونــــوا  ــــن 

 (.2نصحاب السعري( 
خـرة، ممـا نتـاهده احن يف  ـت البتـر شالّ  ـن ولعت املراد  ن السعريق السـعري يف الـدنيا واح

هو اّور، بعد ان حعت اللّـه  عـاىل  - ما  رى   -عصمه الّله ببحانه، حيث اصبحد املادة 
( ويف آيـاي  ثـريةق  سـخري الاـون 1اإنسان هو اّور، قـام بـبحانهق  ولقـد  ّر نـا بـين آدم( 

 (.1له 
ويسـفطيط  ليصـه  ـن   -مبا هـو شنسـان  - اهنق ةالقانون الكي يفمان  ن شنقاه اإنسان
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 ت هكه املتا ت لين هـو شال قـانون اإبـالم، ةالواحـ  ملـن نراد اإنقـاه واخلـالن االهفمـام 
 بفطبيقه.
 

 مصادر القانون عند العامة
 

 ) أدلة استخراج األحكام (
ق ههــ  مجاعــة  ــن العا ــة شىل ابــفخرا  األحاــام  ــن القيــاس واالبفحســان 11املســألة  

ألن  عـىن هلـنق انـه لـين يف  -ملصا  املربلة، وهكا باإًاةة شىل انه اعرتاآل بنقث الدين وا
انـه ال  -التريعة بعض  ا قفا  شليـه  ـن األحاـام ممـا ن ـطر شىل ابـفخراحه  ـن هـكه األ ـور 

دليت صـحيح عليـه شال  ـا  عمـواق  ـن ان ا صـوهلا  وحـودة يف الافـاب،  ثـت  ـا روي عـن النـ  
 عليه وآله وبلم  ق ملا نربت  عاهاا شىل اليمن قام لهق مباها  ق ي؟ قـامق بافـاب انه صلى اهلل

الّله، قامق ة ن ل  د يف  فاب الّله؟ قامق بسّنة ربوم الّله صلى اهلل عليه وآله وبلم ، قامق 
( حيـــث ابـــفدلوا بـــكلن علـــى صـــحة 1ةـــ ن ل  ـــد يف بـــّنة ربـــوم الّلـــه؟ قـــامق نحفهـــد رنيـــي 

 القياس.   
( حيــث ابــفدلوا بــكلن 2 ثــت قولــه بــبحانهق  الــكين يســفمعون القــوم ةيفبعــون نحســنه( و 

 على صحة االبفحسان ، بفقري ق ان  ا رآه املؤ نون حسناا ةهو عند الّله حسن.
و ثــت دليــت العقــت القالــتق بأنــه حمــام علــى احاــم احلــا مني ان  اــون نةعالــه  عطلــة عــن 

ها  ـــان هنـــاك حاـــم حمفـــا  شليـــه ول ياـــن يف الافـــاب احلاـــم واملصـــا  والغايـــاي احلميـــدة، ةـــ 
والسنة ورنينا ةيه  صـلحة جلهـة  ـن اجلهـاي ةـالال م ان نأخـك مبـا ةيـه املصـلحة، شىل غـري هلـن 

 مما ه روه يف  قري  االبفدالم.
 لان هكه األدلة  لها غري واةيه مبا ارادوا.

 -ملا يليق وهلن - ط قطط النظر عن السند  -شه الدليت األّوم غري دام 
(  ةـ ن صـح 1نوالاق انه ال يبقى اام ملثله بعد قولـه  عـاىلق  اليـوم ن ملـد لاـم ديـنام( 

احلديث ودم على شيءق ةانه ال يـدم علـى اإطـالق، بـت يـدم  ـا دام ل يامـت الـدين، وقـد 
  مت الدين ةال يبقى اام له.
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و مبعـــــىن االحفهـــــاد يف ثانيـــــااق ان يف داللفـــــه نظـــــر، شه االحفهـــــاد هـــــت هـــــو مبعـــــىن القيـــــاس ن
االبــفقادة  ــن  ليــاي التــريعة الــ  عرةهــا  ــن القــرآن والســرية النبويــة؟ وشها حــاء االحفمــام ول 

 يان ئاهر بطت االبفدالم.
 ثالثااق انه نعم  ن القياس لتموله لالبفحسان واملصا  املربلة وغريها ني اا.

الـي، ال  ـا ابفحسـنه اإنسـان، وا ـا احيـة املبار ـةق ةهـي  ـدم علـى ا بـاع األحسـن  ـن ال
 ةهو  ثت نن يقامق اشرت نحود  ا يف السوق، ةهت يتمت  ا هو خار  السوق؟

وا ا الدليت العقلي، ةهو صحيح ان  ان هناك  صلحة  ربلة لـين ةيهـا  فـاب نو بـنة، 
  فاب نو بنة.  -على قو اجلزلية نو الالية  -وال  صلحة  ربلة لين ةيها 

ن هناك شيئاا لين له حام يف الافاب والسنة الحزلياا وال  ليـاا ةانـه و يف  انق ةان مت ا
 شمنا يفم عند العا ة، ا ا عندنا ةلم جند  ن هكا القبيت حىت  ورداا واحداا.

نعم انا نقوم ق بصـحة اإمجـاع الااشـف عـن رني املعصـوم عليـه السـالم ، وبصـحة دليـت 
 يقولون كما. ( والعا ة ني اا 2العقت حيث ورد انه حية باطنة، 

ويؤيد عدم االحفيا  شىل الثالثة املك ورة بعـد وحـود األدلـة األربعـةق  ـا نـراه  ـن ان القـروع 
 ال  ه روها  قريعاا على الثالثة  لها  وحودة يف الافاب والسنة بصورة نو با خرى.

راد  ثالا يف بداية اوفهد إبن ر شدق ان ال حاك بن قين باق خليياا له  ن العـريض ةـا
ان ميّر به يف نرض حمّمد بن بلمة، ةأي حمّمد، ةقام له ال حاك نند متنعين وهـو لـن  نقعـة 
 ســقى  نــه نوالا وآخــراا وال ي ــرك، ةــأي حمّمــد، ةالــم ةيــه ال ــحاك عمــر بــن اخلطــاب، ةــدعا 
عمــر حمّمــد بــن بــلمة ةــأ ره ان خيّلــي بــبيله، قــام حمّمــدق ال، ةقــام عمــرق والّلــه ليمــّرن بــه ولــو 

 ى بطنن، ةأ ر عمر نن ميّر به ةقعت ال حاك.عل
قام شرا  احلديث  ن العا ة  عليقاا على هكه الواقعةق عّلت عمر هكه القفوى بأصـت عـام 

 وهو شباحة األ ر الناةط وحظر األ ر ال ار وهو  بدن يؤخك  ن رو  التريعة.
 نقوم ق

 ) تعليق (
 نوالا ق هكه القفوى حمت  أ ت  ن الترع والعقت.

ا الترعق ةلقاعدة  سل  الناس على ا واهلم، ةلو  ر ناها نخكنا كـكه القفـوى لـزم  غيـري ن  
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 ئاي األحاام وال نئن العا ة يقولون بـه، وعلـى  قـدير الصـحة، ةـاملمان ابـفقادة هلـن  ـن 
 ندلّة التريعة  ثتق قانون األهم واملهم، وال روراي  بيح اّظوراي، و ا نشبه.

حــم اإنســان يف  لاــه،  عنــاهق بــقو  امللايــة القرديــة الــ  بــىن  وا ــا العقــتق ةــألن عــدم
العقت عليها االحفمـاع الصـا ، ولـو ةـرض انـه ابـفثناء ملـا ه رنـاه، ةـالال م شعطـاء اال حـرة مجعـاا 

 بني احلقني.
 

 القياس
انـــــه يف  - مـــــا يف ةاـــــرة القـــــانون الطبيعـــــي. ّّمـــــد شـــــريف   -مثّ ا ـــــم قـــــالوا يف القيـــــاس 

 وليني، احلاق ن ر بآخر يف احلام الترعي الحتاد بينهما يف العلة.اصطال  اال ص
اقومق ان نريد بالقياس هلن، ةكلن لين بـال دليـت شـرعي، شه وحـدة العلـة املنصوصـة نو 

( حيـــث 1املقهو ـــة  ـــن الظـــاهر  ثـــتق ال  تـــرب اخلمـــر النـــه   ســـار نوق  ال  قـــت هلمـــا ا آّل( 
ـــكالهم يعطـــي ان  - ـــثالا  -ا التـــا ت بـــاالوىل ًـــركما يقهـــم العـــرآل ان العلـــة للفحـــرمي هـــو اي
 التارع قام هلن، ال انه  سفند شىل القياس.

 

 االستحسان
ويف اإبفحسان، روى حمّمد بن احلسن يف حا عه الابري  ن صـورهق انـه لـو شـهدوا علـى 
رحت بالزنا ةق ى جبلده ةلـم يامـت احلـد نو  مـت، مثّ شـهد شـاهدان باإحصـان ةالقيـاس ان 

يـدرء عنـه الـرحم و ـا بقـي  ـن احلـد ابفحسـاناا، قـامق أل: ن ـره ان نرمجـه وقـد نقمـد يرحم، و 
 عليه حد ال رب ةياون قد نقمد عليه حّدان.

اقــومق هــكه املســألة و ــا اشــبهها  مــا شها رحــم بعــض الــرحم ةفبــنّي انــه يســفحم احلــد، نو 
 ان عليـه حــد قطـط بعـض يـده ةفبـنّي وحـوب قطـط الرحـت، نو ًـرب بعـض احلـّد التـديد ةفبـنّي 

 خقيف، نو قطط اهنه اليمىن ةفبنّي ان القصان يف اليسرى، وغري هلن  ن األ ثله الاثرية.
ةقيها احفماالن  المها  أخوه  ن الترع بدون احلاحة شىل االبفحسان، وامنا احلاحـة شىل 

 -ابفظهار الققيه ايهما نقوى، ومهاق
عن  ثله، وال نقت انه  ن التبهة الدارلـة األّومق رةط احلد عنه شطالقا النصراآل ندلة احلد 
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 للحّد.
 الثا:ق شمتام احلد والفدارك  ن بيد املام إطالق األدلة.

ويف االبفحســـان ني ـــاا روى االعفصـــام أليب شبـــحاق التـــاط ، اّن نبـــا حنيقـــة قـــامق شها 
قيـاس شهد نربعة على رحت بالزنا ولاـن عـنّي  ـت واحـد حهـة غـري اجلهـة الـ  عّينهـا احخـر ةال

 ان ال  ّد، ولان ابفحسن حّده.
اقومق لين عدم حّده حسـ  القيـاس وامنـا حسـ  دليـت التـهادة حيـث جيـ  ان جيفمـط 

 التهود يف  ت األ ور على شيء واحد.
  ثالاق شها قام نحدهمق برق  ام  يد، وقام احخرق  ام عمرو،

 نو قام نحدهمق    صباحاا، وقام احخرق  ساءاا.
 يوم اجلمعة وقام احخرق يوم السبد.نو قام نحدهمق 

 نو قام نحدهمق يف بغداد، وقام احخرق يف البصرة.
 نو قام نحدهمق  ط هند، وقام احخرق  ط  يسون.

 نو قام نحدهمق وهو البن وقد الزنا اللباس األمحر، وقام احخرق اللباس األبيض.
  انـاا نو  اانـاا نو  فعلقـاا شىل غري هلن  ن األ ثلة ويف  ت احلـدود، ةـا م حيـث خيفلقـون 

 نو خصوصية، ل يان  ن التهادة يف شيء.
مثّ انــه ملـــاها يسفحســن حـــده  ـــط ان احلــدود  ـــدرء بالتـــبهاي، و ــط ا ـــم روواق ألن خيطـــأ 

 القاًي يف العقو خري  ن نن خيطأ يف العقوبة؟
 ال يقامق ان اإنسان يطمئن  ن  ال هم باجلرم.

ملعيار يف احراء احلدق القطط بـاجلرم، بـت حعـت املعيـارق اثبـاي النه يقامق ل جيعت التارع ا
اجلــرم بــاملوا ين التــرعية،  مــا يف قصــة  ــاعز وغــريه،  ــط ان اإنســان يقطــط عــادة بــاجلرم بــ قرار 
واحد  ن عاقت  ا ت ال ًغ  عليـه، ةلمـاها ل جيـر النـ  صـلى اهلل عليـه وآلـه وبـلم والوصـي 

 ها العا ة واخلاصة احلد؟عليه السالم  يف قصث  فعددة روا
 نلين هلن ألن التارع يريد اإغماض وعدم احراء احلد شالّ يف نقصى حاالي ال رورة؟

واحلاصـــتق انـــه ال حاحـــة شىل االبفحســـان بعـــد وحـــود الـــدليت العـــام، وشها ةـــرض  عـــارض 
د يأخـك اوفهــد بــاألرحح عنـده  مــا هــي القاعـدة العقالليــة يف  ــت  ــوار  - مــا  ثلنــا   -دليلـني 
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 الفعارض.
هــكا  ــط قطــط النظــر عــن  ــا نوردوه هــم بأنقســهم، ومجاعــة  ــن علمــاء التــيعة علــى ن ثــام 

 هكه األدلة ال  اعفمد مجاعة  نهم عليها، ورنوها خارحة عن األدلة األربعة.
 

 المصالح المرسلة
 

ن ـــا يف املصـــا  املربـــلةق ةقـــد  ثلـــوا هلـــا بـــان عمـــر ابـــق  احلـــد عـــن الســـارق عـــام اواعـــة، 
ابــق  بــهم املؤلقــة قلــوكم  عفمــداا يف هلــن علــى ان اللّــه نعــز اإبــالم واغنــاه،  مــا انــه ن ــر و 

على  ا ه ـره اخل ـري يف ا صـوم  -باحداث الدواوين يف الدولة  ط عدم وحود نث يف هلن 
 .-الققه وغريه يف غريه 

لاقــار علــى و ثلــوا هلــا مبــا شها  ــرّتس الاقــار باملســلمني ممــا لــو حتاشــاهم املســلمون غلــ  ا
علـــى  ـــا  ثـــت بـــكلن الغـــزاا يف  فابـــه  -بـــالد اإبـــالم، حيـــث يقفـــت املســـلم ملصـــلحة  ربـــلة 

 .-املسفصقى 
 نقومق  ت هكه األ ثله ال حتفا  شىل املصا  املربلة، بت الافاب والسنة يتفمالن عليها.

ألدلــة ن ــا  ســألة عــام اواعــةق ةمــن بــاب األهــم واملهــم، وقــد ه رنــا يف بعــض  فبنــاق ان ا
 على املهم. -املانط عن النقيض  -األربعة قا د على  قدمي األهم 

 -وا ا شبقا  بهم املؤلقة ةقيه نظر ملا يليق
 نوالاق ان املؤلقة  وحودون على طوم اخل .

ثانيــااق انــا شها متانــا  ــن شبــقا  حاــم، نو شثبــاي حاــم مبيــرد ابفحســان، لفبــدم الققــه  
  لياا.

ــى  -يف الق ــاء واحلاــم، شه  ــت ةقيــه نو قــاض يسفحســن شــيئاا  ثالثــاق انــه يســفلزم القًو
 .-ونقرض انه نزيه غاية النزاهة وال يعمت شيئاا  تهياا نو  تقياا 

ون ا احداث الدواوينق ةهو  سفقاد صغرىا  ن اإ قان الكي قاله الربوم صلى اهلل عليـه 
( ونّي ربــ  هلــكا 1 قنــه ق رحــم اللّــه ا ــرءاا عمــت عمــالا ةأ -ةيمــا نســ  شليــه  -وآلــه وبــلم   

وعاي واألحاام.  باحلام؟ و ن الواًحق القرق بني املًو
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ون ا  سألة الفرّتس، ةهـو  ـن بـاب قـانون األهـم واملهـم، ال ملـا ه ـره الغـزاا حيـث قـام  ـا 
لقظهق ألنا نعلم قطعاا ان  قصود الترع  قليت القفت،  ما يقصد حسم بـبيله عنـد اإ اـان، 

م قدرنا على الفقليت ة ن  ن الواًحق ان ارد هلن ال يوحـ  حامـاا ةان ل نقدر على احلس
  ا ل يان  ن األهم واملهم.

 ثالا ق هت يقام بكلن ةيما شها  اند الزانية  ز: بأربط رحام يف ليلة، وق د ر  يد  ن الزنـا 
 كا  رة طوم الليت حلقظها عنده؟ ةهت يقّدم هلن على الزنا كا  ن نربط رحام؟

ال اب  الظال للينديق اقفت  يداا، واال قفلد انا  يداا وعمراا، ةهت ي قد م اجلنـدي نو قام 
 على قفت  يد؟

نو قــام  ــن  فســي اخلمــرق شها شــربد  ــداا ل نشــرب، واال شــربد صــاعاا، شىل غريهــا  ــن 
 األ ثله.

 اللهم شال شها نراد الغزاا  ا ه رناه وان ل  ان عبار ه واةية.
 
 

 مقانون رفع القل
 

ق القانون الترعي يقومق انه  ال حام لغري املميز ةيما يقعلـه عقابـاا، وان  ـان 12املسألة 
رمبــا ياــون عليــه ال ــمان نو علــى هويــه الديــة،  مــا يف النــالم ياســر انــاء الغــري وهــو ال يتــعر 
حيــث ال ــمان عليــه، نو يقفــت الغــري بالفقلــ  عليــه وهــو ال يتــعر حيــث الديــة علــى عاقلفــه، 

يهما  ن باب اجلمط بني عدم شعوره وبني حم الغـري، وقـد  قـدم وحـه  ـون الديـة يف واحلام ة
 قفت اخلطأ على العاقله.

ويف احلـديثق ان القلـم يرةـط عـن ثالثـةق عـن الصـ  حـىّت  ـفلم، وعـن اونـون حـىّت يقيــم، 
 (.1وعن النالم حىّت يسفيق  

 واملراد باالحفالم ق البلو . 
ـعية  ـاللوا  حيـث حتـرمي اال خـد نّ ا النالمق ةقـد ياـون عم لـه  نتـأ بعـض األحاـام الًو

ــــط يــــده يف املــــاء الاثــــري،  ــــاع حيــــث  نتــــأ الفحــــرمي، و طهار ــــه شها ًو والبنــــد واال م، و اإًر
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و نيابــفه شها القــى بيــده النيابــة، وهلــن  ــن غــري ةــرق بــني نن ينــام باخفيــاره نو بغلبــة النــوم 
 عليه.
 

 ) تفصيل (
 نتــأ لعمــت حمــّرم ل جيــز لــه النــوم حيــث ان اإ فنــاع باالخفيــار ال نعــم، شها علــم ان نو ــه 

 ينايف اإخفيار عقاباا وان ناةاه خطاباا.
 وا ا الص ق ةالترع حّدده بالبلو  بعاللمه الثالث، ة ها بلم  ان له  ت نحاام البالغني.

ه رناه يف الققه ومها عرةيان  ما  -ا ا قبت البلو  ةقد ةّصت الترع بني غري املميز واملميز 
-. 

ن ــا غــري املميــّزق ةحالــه حــام النــالم، اللهــم اال ةيمــا  ــان التــر  البلــو ،  مــا ان مجاعــة 
 اةفواق بان حترمي اخد املقعوم وبنفه وا  ه على القاعت ةيما شها  ان بالغاا وشال ل  رم.
ق الزنـــــا، وا ـــــا املميـــــز وان ل يراهـــــمق ةعليـــــه احلر ـــــة والفأديـــــ  يف بعـــــض اجلنايـــــاي، ن ثـــــام

واللـــــوا ، وشـــــرب اخلمـــــر، والقفـــــت، وقوهـــــاق  ـــــن قطـــــط الطـــــرآل واجلراحـــــة والقـــــكآل ونبـــــواب 
 ال ماناي، حيث يعفمد باإًاةة شىل اصت ال مان شىل ن ثام هلن.

ـــعية ةلـــو      ـــثالا بالعمـــة واخلالـــةق حتـــرم عليـــه  -لاـــن هـــت يثبـــد يف حقـــه اّر ـــاي الًو
 .بنفهما نم ال؟ وشىل غريها  ن األ ثلة..

 قف ـــى القاعـــدةق ان دليـــت الرةـــط عـــام واخلـــار   نـــه  فـــا  شىل دليـــت، ةـــ ن ل ياـــن دليـــت 
 لالبفثناء اخك بالعام املك ور.

بــت مياــن اإشــاام يف العاــن ني ــااق وهلــن بــأن    الابــري كمــا ومهــا صــغري ان، ةهــت 
ةـرض التـن  يوح  احلر ة لالطالق، نوال يوح  احلر ة لالنصـراآل شىل الزنـا بـالابري ني؟ ولـو

 ةاطالقاي ندلة احلت حمامة.
ون ـــــا اونـــــونق ةـــــال ششـــــاام يف دور العقـــــت يف نال دواري، ا ـــــا دوره اجلنـــــو: واالطبـــــاقي، 
ـــز، شال انـــه جيـــ   ةـــالفاليف  ر قـــط عنـــه حســـ  هـــكا احلـــديث، وال  أديـــ  لـــه ان  ـــان ال ميّي

 -ة  ـن ار اـا  املفتـرعة وان  انـد املعرةـ -احليلولة بينه وبني املناراي ال  عرآل  ن التارع 
 شرادة عدم وقوعها يف اخلار   الزنا واللوا  والقفت والسرقة والسحم و ا نشبه.
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 نعم شن  ان مميزاا ايث يردعه الرادع، ا ّدب شها عمت هكه األعمام.
 -مثّ انــه ياــون  ــكلن بالنســبة شىل الطهــارة والنيابــة، وامللايــة، والوقــف عليــه، ومتلياــه 

 إطالق األدلة بدون نن يتمله دليت الرةط. -حس   وا ينها 
ــعية بســب    مــا انــه يــأيت هنــا الاــالم الســابم يف الصــ  بالنســبة شىل حتــرمي اّّر ــاي الًو

 اللوا  والزنا و ا نشبه.
 

 فروع
 

مثّ ان اونون لو ار ا  يف حنونه  ا ةيه حّد مثّ عقت، ةانه ال يعاق ، ال ندباا ألنه انفهـى 
 النه ل يالف مباله حد.وقفه، وال حداا 

 و كلن الص  لو ار ا  يف صغره  ا ةيه حد مثّ بلم.
  ما ان الااةر  كلن شها ابلم حلديث اجل .

 ا ا العانق بان  ان عاقالا ةار ا   ا ةيه حّد مثّ حن ةهت  د؟
 (.1الظاهر  ن رةط القلمق العدم، وان  ان يف املسألة  الم  ك ور يف  فاب احلدود 

 م  الف ار ا   ا ةيه حّد مثّ نام نو اا طويالا، نو ا غمي عليه  كلن.وهاكا حا
و ــا ه رنــاه يف اونــون ال يقــرق ةيــه بــني نن حاــم عليــه وهــو عاقــت مثّ حــن، نو ل  اــم 
عليه حام عقله وامنا ثبفد ادانفه حام حنونه، وهاكا حام  ا شها ًرب بعـض احلـد مثّ حـّن، 

 ن. وال اام لالبفصحاب بعد الدليت.إطالق رةط القلم التا ت لات هل
مثّ ان العا  ة خيفلقون   ع نا يف بن البلو  خصوصاا يف البند حيـث  ّددونـه خبمسـة عتـر 

 عا اا، ة ها حتا م الينا عا يان حامنا عليهما مبا يرون  ن باب اإلزام.
 وشها حتا م الينا  واليان حامنا عليهما اامنا.

واحخــر غــري  ــوام، ةاألصــت الــزام  ــٍت مبــا يــرى، شال شها  ــان بــني وشها  ــان احــدمها  واليــاا 
اإلزا ني  اةفاا، ةهت  ام عليهمـا حينئـٍك مبـا نـرى، ألنـه القاعـدة املسـفقادة  ـن األدلـة األوليـة 

 نو مبا يرى العا ة لقاعدة اإلزام وهي حا مة على األدلة األولية؟ -عندنا  -
اه يف بعـــض  باحـــث الققـــه،  ـــن ق ـــاء  قّلـــدين نو لاـــن الظـــاهرق انـــه يـــأيت هنـــا  ـــا ه رنـــ
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 افهدين خمفلقي الرني نو  فابّيني  كلن، نو غري  فابيني  ن بالر الاقار ومها خمفلقا الرني.
 
 

 اسلوب تطبيق القانون
 

 -ق  ت قانون شها نريد  طبيقه ال ياون اال بأحد ن رينق 11املسألة  
 األوم ق احلراب.
 الثا: ق اإقناع.

نون اإبال ي طّبم نّوم  ا طّبم بالقناعة، النه ةطري وال حاحة يف  طبيقه اال بقهـم والقا
النــاس لـــه، ورمبـــا  ــان هنـــاك  وانـــط  ــن  ثـــّب  املنّقـــكين و اابــلهم، ةيـــدةعهم اإبـــالم بالقـــدر 
ال ــروري حــداا  مــا هــو املعــروآل  ــن بــرية الربــوم صــلى اهلل عليــه وآلــه وبــلم   وعلــي عليــه 

 السالم .

 ب سقوط القانون اإلسالمي () أسبا
مثّ ان السـب  يف بـقو  القـانون اإبـال ي يف بـالد اإبـالم يف هـكا القـرن ممـا بــّب  هّم  
ــهم وحهلهــم و ــأخرهم هــوق عــدم املنهييــة العا ــة يف احلر ــة   ثــري  ــن املســلمني وةقــرهم و ًر

 اإصالحية، ةان بيادة اّي قانون صحيح نو  نحرآل  فا  شىل ثالثة ن ورق
ـــية الصـــاحلة للفبـــديت، واال ةلـــو األ ّومق الفـــك ر العـــام عـــن القـــانون القـــدمي حيـــث انـــه األًر

عهم، ةال يقارون يف  غيريه شىل غريه. ي الناس عن ًو  ًر
ــعهم ولــو  الثــا:ق  طلّــ  الفغيــري، شه رمبــا ياــون الفــك ر العــام، شال نن املفــكّ رين راًــون بًو

 خوةاا  ن ان يفبدم شىل األبون.
ن  فــوةران يف املســلمني، ةــا م  فــك رون غايــة الفــك ر  ــن األنظمــة الســالدة وهــكان األ ــرا

علــيهم، حــىت األنظمــة الــ   ســّمي نقســها باإبــال ية، وهــي يف حقيقفهــا نبــوء  ــن األنظمــة 
العلمانيــة، أل ــا مجعــد بــني بــيئاي القو يــة وبــيئاي العلمانيــة،   ــاةة عليهــا اجلتــط الغريــ  

 واجلهت الق يط.
فطلعـون شىل غـد  تـرق يطبـم ةيـه قـانون اإبـالم اّـّرر هلـم  ـن القرقـة والكلــة وهـم ني ـاا  
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والعبودية والققر واملـرض واجلهـت واخلـوآل وغـريه، لاـنهم  ـط هلـن خيـاةون الفبـدم شىل األبـوء، 
 ةيققون عن الفغيري.

 الثالـــثق وهـــو األهـــم  ـــن بـــني اال  ـــور الثالثـــة الـــ  هـــي نثـــايف الفغيـــريق املنهييـــة يف احلر ـــة
 املوصلة شىل النفيية، واال ةات حزب وةئة يرى املنهيية يف عمله.

 ثالاق هت  ن املنهييـة الصـحيحةق  نهييـة شبـال يني يـدعمون  ثـت صـدام باـت حرالمـه 
 ال  شك نن رنى العال  ثلها حس  الفاريس املدّون.

 )أسوء منهجية للقانون في تاريخ المسلمين (
يا ، واملغوم، لاـن صـدام نبـوء  نهمـا  ـراي و ـراي، ة ن شر  ثام للحا م اجلالرق احل

ةـان احليــا  ل ي ــط الــف قـانون وقــانون لابــد احلريــاي  ـن حريــة الــوالدة شىل حريــة االقبــار، 
 واملغوم  انوا يهد ون البالد ويقفلون الناس لان شها ةعلوا هلن  ر وا البقية الباقية اريا م.

ة والزراعـــــة وا ــــفالك األرض والعمـــــارة وحيـــــا ة ةهــــت قـــــرني يف الفــــاريس ا ـــــم قيـــــدوا الفيــــار 
 املباحاي، و ا شىل هلن مما يقعله ارم قرن العترين امليالدي.

اًــاةة شىل  عكيبــه النــاس بأبتــط ننــواع الفعــكي  ممــا لــو متانــوا ان ينفحــروا النفحــروا  ئــاي 
 - فـابق  املراي خالصاا  ن بتاعة  عكيبه على  ا بطر يف الاف ، وقد ه رنا طرةـاا  نهـا يف

  الصياغة(.
وهــت  ــن املنهييــة الصــحيحةق  نهييــة شبــال يني يقــرتي نحــدهم علــى االخــر ويايــت لــه 
ـــفهم، ويقفـــت بع ـــهم الـــبعض احخـــر، وياّقـــر بع ـــهم بع ـــاا ويســـ  بع ـــهم نســـاء بعـــض  ال

 -ويغفصبو ن، حىت ًّج الناس يقولونق
 د عدم بين عباس ل يان                                                   يا ليد حور بين    روان دام لنا                  ولي       
وهكا  ن غري ةرق بني  ن وصت  نهم شىل احلام نو ل يصت  مـا هـو املتـاهد يف        

 مجلة  ن بالد اإبالم.
 

 مقومات تقدم القانون
 

 -ان القانون الكي يريد الفقدم و طبيم الناس له، ااحة شىل ن رينق
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 .-ولو بزعم الناس  -األّومق صحة القانون 
الثـا:ق صــالحية محلفــه الــداعني شليــه اللفقــاآل النـاس حــوهلم  مــا نتــاهد هلــن يف األنبيــاء 

 والربت عليهم السالم .
 -وعليهق ة ها  ان القانون واملنهج القرآن، وحا له ربوم الّله صلى اهلل عليه وآله وبـلم  

  ما رنينا هلن يف الفاريس .  -بسرعة  كهلة ةانه يلفف الناس حوله  - ثالا 
ن ــا  ــون القــانون صــاحلاا ومحلفــه ةابـــدين، نو بــالعان، ةــكلن ممــا ال ياــون  غريــاا حـــىت 
يلفــف النــاس حولــه، واإشــاام علــى الغــرب والتــرقق بــأ م بــب  عــدم  طبيــم اإبــالم وشن 

على األغلـ   -الداعني شليه صّح يف اجلملة شالّ انه ةرار  ن الواقط املرير، وهوق عدم صالحية 
-. 

 )صالحية القانون اإلسالمي للتطبيق (
ان القانون اإبال ي صا  للفطبيم ال حس  عقيد نا ةحس ، بت حس   ـا قـام عليـه 
الـدليت والربهـان ونثبففـه احلامـة والفيربـة، وامنـا املتـالة يف محلفـه، حيـث ال  نهييـة صـحيحة 

بــأخالق القالــد  -علــى األغلــ   -لفــه الــداعون شليــه هلــم  صــلح إقنــاع النــاس، وال يفخلــم مح
 الصا .

شهنق ةعلــى  ــن يريــد  طبيــم اإبــالم  ــن حديــد ،ان يــوّةر يف نقســه و نهيــه  ــا يوحــ  
الفقاآل الناس حوله، حىت يسفطيط ان خيطو كم شىل األ ـام، وشال ةسـيبقى املسـلمون ير طمـون 

ياــون كــكه املواصــقاي، نو يــأهن اللّــه  يف غمــراي الفــأخر حــىت يقــّيض اللّــه بــبحانه هلــم  ــن
بظهور املنيي الوحيد للعـال، وهـو القـالم املهـدي عيـت اللّـه  عـاىل ةرحـه التـريف، وال ياـون 

 قبله. -ولو يف اجلملة  -خالن وجناة حينئٍك 
 

 منشأ حدوث القانون في اإلسالم
 

يـة، وهلـن  ـن غـري ق القانون شمنا نتأ  ن احفياحاي اإنسـان اجلسـدية والروح11املسألة 
ةـرق بـني  ــا قـررّه اللّـه بــبحانه  ـن القـانون، نو  ــا قـرره الزاعمـون لاصــال   ـن البتـر، ةلــين 

 خالآل يف الاربى وامنا يف الصغرى والفطبيم.



 

 19 

ةال ةرق بني األديان السابقة ودين اإبالم وبـني القـوانني املسـفندة شىل خمفلـف القلسـقاي 
والبحـث والفنقيـ  هـو  -اء  ـان اخلـري الـواقعي نو املزعـوم بـو  -يف ا م يريـدون خـري اإنسـان 

ـس للحـم شها وحـده بتـر  الفيـرد  الوبيلة الوحيدة لفمييز الصا   ن غـري الصـا ، والاـت يًر
 عن اهلوى.

 

 ) ُاصول االحتياجات الجسدية المستدعية لوضع القانون (
نو  -والــدواء، والزوحــة  و هــي املســان، وامللــبن، واملر ــ ، والطعــامق  ــن املــاء، والغــكاء،

 واألوالد، ووبالت الراحة واجلمام، والفيّمط. -الزو  
ة ن  ت واحد  ن هكه اال  ور هو  ا يطلبه اإنسان و فا  شليه، ةالال م على القـانون نن 

 يوّةره حس  خمفلف املسفوياي.
ب و نهـــا  تـــع بد املهـــن واحلـــرآل و اليـــني األدواي واحالي،  ـــن غـــري ةـــرق بـــني نصـــحا

الاهــوآل والصــحاري واملــدن وغريهــا، بــوى ان لاــت واحــد  ــنهم، مجلــة  ــا ياللمــه، حســ  
  ناخه و قاليده وشرال  حيا ه.

 

 ) ُاصول االحتياجات الروحية (
 -7واأل ـن، -6والفقـدم، -1والفقوى، -1والق يلة، -1والعلم، -2اإميان،  -1و هي 

 والعدالة. -11واملساواي، -9واحلرية،-8واالبفقالم، 
و ما ان الـرو  واجلسـد  فتـاباان يـؤثر  ـت واحـد  نهمـا يف احخـر صـحة وبـقماا وحر ـة 
وبـــاوناا،  ـــكلن احلاحـــاي املـــك ورة  فتـــاباة ةبع ـــها نوالا وبالـــكاي  ربـــو  بـــالرو ، وثانيـــاا 

 وبالعرض  ربو  باجلسد، وبع ها بالعان.
 ــت شــيء  ــن هــكه واإبــالم  مــا جنــده يف املفــون األوليــة وهــيق الافــاب والســنة، نعطــى  

احلاحاي حقه  ن القانون الصـحيح، واالخفالةـاي االحفهاديـة للعلمـاء ال ي ـر اجلـا ط،  مـا 
 هو  كلن بالنسبة شىل بالر القوانني واألديان.

يف انه يبتر  - ما هي حالة األديان السماوية االخر   -لان اإبالم يزيد على القوانني 
ـــط هلـــا بلســـلة طويلـــة   ـــن القـــوانني، وهـــكه القـــوانني نّ نـــد بـــبت احليـــاة بـــدار آخـــرة، ولـــكا ًو
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السعيدة يف الدنيا ني اا، شه الوا ع الـداخلي لـه نمهيـة قصـوى بالنسـبة شىل  عـديت احليـاة وشبـعاد 
 البتر مبا ال يفمان القانون  ن  وةريه شطالقا.

 

 البساطة واليسر
 

يريـد اللّـه باـم اليسـر مثّ ان  ن نهم  يزاي اإبالمق البساطة واليسر ةقد قـام بـبحانهق  
( وال خيقـى  ـا يف هـكا الفعبـري  ـن بالغـة ملـا يوحـد بـني اليسـر والعسـر 1وال يريد باـم العسـر( 

  ن وابطة.
ـــه باـــم العســـر  حـــىت يبقـــى اـــام  -ال يقـــامق ان  قف ـــى القاعـــدة نن يقـــومق ال يريـــد الّل
 بام اليسر. للسؤام املراد  ن عدم العسر هت هو اليسر نو املفوب ؟ ةيقومق بت يريد

 ألنه يقامق ان اوام ملا  ان لبيان اليسر اقف د البالغة  قدميه،  ثت قوم التاعرق
 ان  قت ب ترى ةهكي بتريان

  اانق ال  قت بترى ولان بتريان
ط على اليسـر بـواء يف الواحبـاي ام  وعلى ني حامق ةالقانون اإبال ي بصورة عا ة ًو

  ن باب األهم واملهم، ةهي ابفثناء ال نصت. املسفحباي، وامنا التدة نحيانا  أيت
 ال يقامق ةلماها ل جيعت اإبالم اليسر واحباا؟

ألنه يقامق ان اإبالم حعت  ا الب ّد  نه واحباا نو حمر اا، ووّبـط يف غـري هلـن لـئال ياـون 
ًــيم علــى النــاس يف  اثــري الواحبــاي واّر ــاي، وحعــت غــري هلــن حتــد عنــوانق املســفح  

  وبعة على الناس، و سهيالا ملن نراد الق ت بامليت قو املسفح  ةعالا واملاروه  ر اا. واملاروه
وللمثـــام علــــى اليســــر الـــكي يفميــــز بــــه اإبـــالم  ــــط رعايــــة االخفصـــار حــــىت ال  ــــر  شىل 
الصـــغرى  ـــن الاربيـــاي القانونيـــة الـــ  قـــن بصـــددها احن نأخـــك  ثـــام الـــزوا  ةطـــرة و تـــريعاا 

 ونقومق
 ـــن البنـــد والولـــد  فـــا  شىل احخـــر يف ق ـــايا حنســـه، وبـــانه، و عاونـــه، ان  ـــت واحـــد 

وصـــحفه، ولـــكلن حـــرض اإبـــالم علـــى الـــزوا  املبّاـــر، مثّ حعـــت املهـــر حـــىت ولـــو  ـــان خـــامت 
حديد، نو  عليم شيء  ن القرآن ةقـام صـلى اهلل عليـه وآلـه وبـلم ق نة ـت نسـاء ا  ـ  نقّلهـّن 
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 (.2قنطاراا ( وان نحا ق وآ يفم شحداهن 1 هراا 
( ةــاألرض  باحــة 1وحيــث ا مــا  فاحــان شىل املســان قــامق ان األرض لّلــه وملــن عمّرهــا 

لاـــــت  ـــــن نحياهـــــا. بالعمـــــارة والزراعـــــة، نو حقـــــر االبـــــار ةـــــان لـــــه احلـــــم يف حقـــــر البئـــــر مليـــــاه 
 االبفعمام، واملاء احللو غالباا  فوةر للترب وقوه ولو بوابطة السقاء.

زاق وحعت نبباكا يف  فناوم يده  ثت  ربية الـدواحن واملواشـي، نو مثّ حرض للسعي واالر 
احلراثة، والزراعة ولو يف حقـت صـغري خلـف البيـد  مـا  ـان  فعارةـاا بـابقاا، وشىل احن يف  ثـري 

(ق نقــران خبـز  ــن حديقــة 2 ـن القــرى، وقـد قــام علــي عليـه الســالم ق  قــوي ن ـان دب ــر ٍة ني 
 يف دبر البيد.

االشـفغام مبـا وةّـر لــه  ـن املـواد اخلـام  الصـوآل والقطــن و ـا نشـبه وبـهت لــه باإًـاةة شىل 
الغــزم واحليا ــة، لصــنط األقمتــة والســياد، والفطريــز واخلياطــة، و ــا نشــبه هلــن  ــن األعمــام 
 اليدوية لات  ن الرحت واملرنة، حيث يأيت بعد هلن  الفبادم يف املنفوحاي يف القرية نو اّلة.

ة والفعليم ولو بالطرق العادية والوبـالت البسـيطة يف  سـيد نو حسـينية، مثّ رغ  يف الرتبي
 نو  ا نشبه.

وحعت العلم علمانق علم األديان، وعلم األبدان، وحعت الدواء يف  فناوله  ـن األعتـاب 
 وقوها شال يف األ راض الصعبة، وهي قليلة ان اخكي باملناهج الصحية اإبال ية.

غايــة البســاطة،   ــاةاا شىل ان املنا عــاي حتــد لــواء اإبــالم  و ثلــه الفحــا م الــكي هــو يف
 قليلة حداا حليلولة اإميان والق يلة دو ا.

واشـري املاعـاا شليهـا يف   -يف العـراق  -وقـد رنيـد انـا  ـت هلـن قبـت احلـرب العامليـة الثانيـة 
  فابق  بقايا ح ارة اإبالم  ما رنيد(.
 عه  ن املآبي واملتاالي؟مثّ هت هلن خري  نو  احلر ان و ا يفب

نلــين اجلنــو  شىل احلر ــان لعــدم  ــوةر  ســفلز اي احليــاة املعقــدة،  ــن  ثــام هلــن املــريض 
الكي  رض ةقامق  ش ا املراحعة شىل رلين األطباء وا ا املـوي( وحيـث ل ياـن رلـين األطبـاء 

 حاًراا بقي حىت  اي؟
وعه، وحد النـاس ا ـم دخلـوا وعلى ني حامق ة ها باد قانون اإبالم مبخفلف شعبه وةر 

ــاقد  شىل حن ــة  ــن الرةــاه والراحــة، ةــان  ــرك قــانون اإبــالم هــو الســب  لقولــه بــبحانهق  ًو
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( قـام بـبحانهق   ةــبظلم  ـن الّـكين هــادوا حّر نـا علـيهم طّيبــاي 1علـيهم األرض مبـا رحبــد( 
 (.2ا حّلد هلم( 

 (.1نقسهم ة يم الّله عليهم وبباا ن: رنيد حديثاا يقومق الن اخلوار  ًيقوا على ن
 وعلى نّي حامق ة ن القانون  ان خلد ة الناس، لان صار الناس خ د  ة له.

ويف  لمــــة عــــن املســــيح عليــــه الســــالم ق شمنــــا حعــــت الســــبد لانســــان ول جيعــــت اإنســــان 
 للسبد.

ـط البنـن خلد ـة اإنسـان،  وهكا هو شأن الفعقيد يف  ت ا ر، ولكا قـام االقفصـاديونق ًو
 عقيـــد الطـــا عني بـــّب  نن ياـــون النـــاس يف ًـــيم البنـــن، هلـــكا نـــرى ان صـــندوق النقـــد  لاـــن

ــط ةيــه  الــدوا صــار شــبحاا خميقــاا ال شــبيه لــه يف ا فصــان ثــرواي الــبالد، وهلــن بســب   ــا ًو
  ن الربا والقوانني غري اإنسانية.
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 من ميزات قانون اإلسالم
 

ـــعية  ـــن حيـــث ان األّومق ق هنـــاك ةـــرق بـــني قـــانون اإبـــالم وا11املســـألة   لقـــوانني الًو
بــابم ئرةــاا، ودالــم   انــاا، و ا ــت  مــاا، ووبــيط  اانــاا، و فســام  يقــاا، خبــالآل الثــا: يف  ــت 

 هلن.
 

 السبق ظرفا  
 

ن ــا الســبم ئرةــااق ةلمــا نتــاهده  ــن ان األحاــام نزلــد  ــدرجياا خــالم عقــد  ــن الز ــان يف 
لة حداا ال  نزلد قبت هلن يف  اة املار ة، حىت اعلن املدينة املنّورة، شالّ بعض األحاام القلي

( 1الربـــوم صـــلى اهلل عليـــه وآلـــه وبـــلم  صـــادعاا بقولـــه  عـــاىلق  اليـــوم ن ملـــد  لاـــم ديـــنام( 
(، 1(، واخلـرا  بال ـمان 2والتاهد هو اإ مام يف  لياي التريعة  ثتق ال ًـرر وال ًـرار 

ّنة العطــرة، والــ  يســفقاد  نهــا الصــغرياي شىل وبــالر الاّليــاي الــواردة يف القــرآن احلاــيم والســ
 اليوم، وشىل  ا بعد اليوم.

ن ا األلّمـة الطـاهرون عليـه السـالم ةهـم التـرّا  واملبّينـون، ولـكا  ـانوا يقولـونق ان حـديثهم 
 (.1حديث الربوم صلى اهلل عليه وآله وبلم  

لـة  ـن األحاـام، ةـ ّن نعم، ال ششـاام يف ا ـم علـيهم السـالم  لـو ل ياونـوا، ل نقهـم مج
 ن املعلومق ان ربوم الّله صلى اهلل عليه وآلـه وبـلم قـد بلّـم  ـت  لـن األحاـام، لاـن شخقـاء 
حاــام اجلــور ألحاديثــه صــلى اهلل عليــه وآلــه وبــلم ، وخــوآل التــيعة  ــن شئهــاره، مهــا اللــكان 

 ّبببا االحفيا  اجلديد لبيا م عليهم السالم .
لى اهلل عليه وآلـه وبـلم   ـان خيطـ   ـت يـوم ،ـن  ـراي  ويؤيّد هلنق  ا ورد  ن انه ص

مما حاصله ياون  -وهلن عند ا  ان يف املدينة   -يعينق  ان خيط  بعد  ت صالة خطبة  
 هاء وانية عتر نلف خطبة، طبعاا غري  لما ه الدالمة ال   ان يوّحه كا املسلمني مما ال يقـّت 
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ةياـون اومـوع  -يعـينق لاـت يـوم نربـط  لمـاي  علـى نقـت  قـدير -عن اربط عتر نلف  لمـة 
 ـط العلـم بـأّن  ال ـه صـلى اهلل  -ثالثني نلف خطبـة و لمـة، ةهـت ثالثـون نلـف خطبـة و لمـة 

 ل يان  اةياا لات  ا  فا  شليه الناس؟ -عليه وآله وبلم  ةصت اخلطاب 
يــاا عليــه هــكا وقــد قــام صــلى اهلل عليــه وآلــه وبــلم  يف خطبــة يــوم الغــدير حــني نصــ  عل

السالم  بأ ر الّله  عـاىل خليقـة علـى املسـلمني، قـامق  ـا  ـن شـيء يقـربام شىل اجلنّـة ويبعـد م 
عـــن النـــار شالّ وقـــد ن ـــر ام بـــه، و ـــا  ـــن شـــيء يقـــربام شىل النـــار ويبعـــد م عـــن اجلنّـــة شالّ وقـــد 

 ( شىل غري هلن  ن األدلة واملؤيّداي.1 يفام عنه 
وآله وبلم  يف  ج القصـاحة وقوهـا متاـن  ـن شخـرا   و ن الح   لما ه صلى اهلل عليه

  اليني القروع يف خمفلف حوان  احلياة  نها.
 

 الدوام زمانا  
 

عية ي عها مجاعة  و  ان القوانني الًو  -على نحسـن الظـروآل  -ون ا الدوام   اناا  ةلًو
فـأّخر، ولـكا ال يزالـون هلا  البسا ا، املوحبـة للفبـاين، و ـن وحـه واملطلـم، بالنسـبة شىل الز ـان امل

 يعّدلون  لن بالتط ، والف ييم، والفوبعة.
بينمـــا  ـــرى ان قـــوانني التـــريعة ليســـد  ـــكلن، وامنـــا اّفـــا  شليـــه هـــو االبـــفنبا  لفطبيـــم 

 الاربياي على الصغرياي  ط  فيّدداي الز ان.
خلــــان،  ــــثالا ق املغاربــــة، والفــــأ ني، واملعا لــــة الســــااة، ووقــــف الــــرو  العــــام ال اجلســــد ا

( 1والتخصية احلقوقية، و ا نشـبه،  لهـا  سـفقادة  ـن  ليـاي األحاـام  ثـتق نوةـوا بـالعقود  
( شىل غريهـــا  ـــن 1( وال  بطـــت حقـــوق املســـلمني  2والوقـــوآل علـــى حســـ   ـــا يققهـــا نهلهـــا 

 نشباه هلن.
ـــاا  -ان املقـــّنن النزيـــه  ـــن البتـــر  حمـــدود اـــدود الز ـــان واملاـــان والتـــرال  واألهـــواء  -ةًر

ـاا  -اجلهت والنسيان واملتـفهياي واألغـراض وشن  ـان خملصـاا و  ولـكا ال ياـون قانونـه شالّ  -ةًر
ــط، ولــكا ياــون القــانون الوليــد  فأرححــاا بـــني  وليــد  لــن، للــزوم املنابــبة بــني الواًــط و ــا ًو

 الزيادة والنقيصة، واحلكآل والتط ، والفعميم والفخصيث، و ا نشبه.
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ا نــرى املســلمني يققـــون علــى احلاــم دالمــاا، شه نحاا ـــه ن ــا اإبــالم ةلــين  ـــكلن، ولــك
ــا، نو   صــلح لاــت   ــان و اــان ويف  ــت التــرال ، ولــين  ثــت نحاــامق  نقوشــيوس، نو بـ ر مه 

 بوها، حا دة ال حتوي بوى اموعة  ن األخالقياي.
ّله وال  أديانق اووس واليهود والنصارى، مما عرّبوا عنه بقوهلمق دع  ا لقيصر لقيصر و ا ل

عية. عفه حاو ا م  ن قوانني ًو  لّله حيث ال نحاام هلم، مما اًطروا شىل األخك مبا ًو
طبعـاا  ـط  غيـري  -مث اّن   ن  فّبط قوانني الغرب احلاًـرة رآهـا  ـأخوهة يف  ثـري  ـن ا صـوهلا 

ــــعية  -و بــــديت   ــــن اإبــــالم، و ــــكلن القــــانون القرنســــي الــــكي هــــو نقــــدم  ــــت القــــوانني الًو
 خك  ط  بديت و غيري  نق شرالط اإبالم و كلن غريه.املعاصرة ن

  

 كّما   الكمال
 

 االقفصادية حيا ه  نظم ال  القوانني  اليني شىل ااحة اإنسان ةألن  مااق الامام ون ا

 اإنسـان ان شىل باإًـاةة وغريهـا، والسيابـية والعسـارية والرتبويـة والقاريـة واالحفماعيـة

 (.1 غبون  ةهو يو اه ابفوى  ن ة نّ  ورقّيه،  قّد ه   من قوانني شىل وااحة  قّد ي
 هلـن علـى ويـدم اإنسـان، حاحيـاي باـت واآل واخلاصـة العا ـة شـرالعه يف واإبـالم

 حواب. بال األيام  ن يوم يف املسالت  ن  سألة  ان ل حيث املدّون، الققه
  قـواهم شـّدة  ـن ةـكلن احللـوم، شىل بـبيالا  الققهـاء بعـض يّفخـكه الـكي االحفيـا  ن ـا

  اةية. غري املدارك ان ال القفوى، يف الصراحة  ن وحكرهم
 آية بتطري هلن حت قد اإبالم نرى رنيني، بني والفنا ع اإخفالآل صورة يف انه  ما

 الفسـاوي ةـرض وشها األ ثريـة، حتاـيم حيـث (1بيـنهم(  شـورى  ون ـرهم بـبحانهق قولـه ومهـا

 (.2 ةساهم(   عاىلق قام
وعاي،ا يف هكا  آخراالصوم يف املك ورة العالحية األخبار ةاملرحط األحاام، يف ن ا ملًو

 والرتاحيح. الفعادم اث  ن
صـلى اهلل عليـه  الربـوم ونحاديـث نحاا ـه، و ال ـاي القـرآن، عمو ـاي شىل نظـر و ـن

 العني. رقية هلن جيد - عليهم السالم املعصو ني بالر نحاديث عن ة الا  - وآله وبلم
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 (.1ا خرى(  و ر وا رة  زر  ال  عاىلق قام السابقفني احيفني شىل ةةةباإًا
 (.1بعى(   ا شالّ  لانسان لين  ونن ق ببحانه وقام
 (.1وبعها(  شالّ  نقساا  الّله ياّلف  ال ق  عاىل وقام
 (.6آ اها(   ا شالّ  نقساا  الّله ياّلف  ال ق ببحانه وقام
 بقـدر عنـده  ـا اإنسـانق وبـط  ـن املـراد ةياـون الثانيـة،  ـن نخـثّ  اال وىل احيـة ولعـتّ 

 العرةية. السعة
 القحتـاء عـن وينهـى القـري، هي وايفـاء واإحسـان بالعـدم يـأ ر اللّـه  انّ  ق  عـاىل وقولـه

 (.7والبغي(  واملنار
 (.1عليهم(   اند ال  واألغالم شصرهم عنهم ي ط   ق ببحانه وقوله
 (.2واحدة(  ةا  ّ  ا ّ فام هكه  شن   ق  عاىل وقوله
 (.1قري(  ها  ان ولو ةاعدلوا قلفم  شها ق ببحانه وقوله
  ئا ا. بت احياي عتراي شىل (1  شخوة( املؤ نون  امنا ق  عاىل وقوله
 السـابقة اال  ـم  ـن يسفقاد مما األحاام، آياي الققهاء  ن جلنة ششراآل حتد  ف  ولو

 األحاام. آالآل   سفوع  ربى ةقهية  وبوعة لتالد اال  ة، هكه و ن
 خـرياا، اللّـه حـزاهم علمالنـا بسـب  األحاـام آيـاي مجـط  ـن اوـام هـكا يف  فـ   ـا ن ـا

 طاقفه. ةوق العمت  ن يفمّان ال والقرد  تاورة، ةردية حهود  اند ةقد
 

 الفطري مثال : توبة
 

 مث  ئاملون وننفم بعده  ن العيت  اّ كمت العيتق قصة يف ببحانه قام املثام باب و ن
 (.1عنام(  عقونا

ـكوا الـ كين  انّ  وقـامق  و ـكلن الـدنيا احليـاة يف وهلّـة رّكـم  ـن غ ـ  بـيناهلم العيـت ا  

 لغقـور بعـدها  ـن ربـ ن ان   وآ نـوا بعـدها   ـن  ـابوا مثّ  السـيِّئاي عملـوا والّـكين املقـرتين، جنـزي

 لن. ك  انوا أل م القطري املر د  وبة قبوم على يدمّ  ممّا (6رحيم( 
  ـا ةب ـميمة عليـه، األدلـة بعـض ه رنـا وقـد للمتـهور، خالةاا  الققه يف نراه  ا هو وهكا



 

 17 

 بدون و املسلمني على - املنسوم غري يف - السابقة الترالط حاو ة  ن اال صومق يف ه رناه

 القطري.  وبة قبوم احية هكه  قيد اإبفصحاب، شىل اإحفيا 
 األحاام. بآالآل  اخر ةالقرآن حامق نيّ  وعلى

 القـرآن يف  اـّرر ولـكا املفطلّـط، املطلـط علـى خيقـى ال  مـا بـاملاليني ةزاخـرة السـّنة ن ـا

 ان حيث املسلم، على خيقى ال ن ر وهكا  عىن، نو لقظاا   (1شيء(   تّ   و قصيت احلايمق

 القوانني  لّياي  ن جيعت ونن البدّ  األحزاء  لياراي  ن اإنسان يف حعت مبا اإنسان خالم

 واألعوام. السنني  ن املاليني بلغد وان حيا ه ّدثاي ياقيه  ا
 وقوهـا. املربـلة واملصـا  واإبفحسـان القيـاس شىل احفياحنـا عـدم ه رنـاق ان  قـدم ولـكا

 اال صوم. يف ه روه  ما الترع  ن  سفقادة ةهي وقوها والفخيري والرباءة اإبفصحاب ن ا
 

 مكانا   الواسع
 

و  ق  ااناا  الوابط ون ا  والقبالـت، التـعوب اخـفالآل بـني ةـرق بـال الات قانون انه ةلًو

 احلديثة. نو القدمية اجلغراةية احلدود خمفلف بني ةرق غري  ن  اان  ت ويف
 ةـ نّ  البحـر، يف يغـون نو الق ـاء شىل يسـاةر  ـن انّ  (ق2املفيّددة  املسالت يف ه رنا بت

 الوبـطى، املنـاطم يف يعـي  نو بـفواء،اإ خـ  يقطـن نو القطـ ، يف يعي  الكي  ط قانونه

 (.1مجيعاا(  شليام الّله ربوم ش:ّ  الناس نيّها  يا بواء
 

 ) عدم شمولية القوانين األخرى (
عية القوانني نّ ا  املتاهد هو  ما بلد، عن بلد قانون ةيخفلف  نها الدميقراطية حىت الًو

 ال لاـن الدبـفورية، واملؤّبسـاي ياإنفخابـا مجعهـم وشن ةـ  م االروبيـة، الـبالد خمفلـف يف
 الواحد. القانون جيمعهم
 حسـ  انـه شال ا باعـه يف خيفلقون ال نهله  ان وشن ة نه عليه السالم ، املسيح دين ونّ ا

 يقولـون،  مـا للّـه للّـه و ـا لقيصـر، لقيصـر  ـا دع واحـدةق عبـارة يف قانونـه يـفلّخث اعـرتاةهم

 اكا.وه الغرب، قيصر غري طبعاا  روبيا وقيصر
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 ه  رق وقد غريهم، شىل يفياو  وال يفعداهم ال شبراليت، بنست خان ةدينهم اليهود، ون ا

 بـنة آالآل ثالثـة  ـن ن ثـر  ـرور رغـم  ليونـاا  عتـر األربعـة يفيـاو ون ال العـال  ـت يف ا ـم

 .  (2دينهم  على
 اموعـة  اـون نن  عـدو ال ةهـي نشـبه، و ـن و نقوشـيوس وبـوها اوـوس نديـان ون ـا

  مـا و قـري  شةـرا  بـني ني ـاا  األخالقيـاي هـكه ان يف النظـر قطـط  ـط - ةقـ  خالقيـاين

 .- فبهم راحط ملن يظهر
 وبلد خان مباان خمفصاا  نراه  كه   ت حيث املكاه  اخفالآل عن ةماها يقام ق ال

 خان؟
 - نق اا  - وقانون دين  ت يف املوحود واإحفهاد، النظر، اخفالآل  ن هكا يقام ق ألنه

 .- حالا  - املثال  ال املناق   ن هو الكي واإبفنبا  القار يف احلريّة نو 
 هلن؟  ت  ط املاانية السعة يف املزية شهن هي ةما ق يقام ال

 بع هم اإنسا: اوفمط ةصالت بني والفقارب الفقاهم يوح  القانون وحدة ق يقام ألنه

 املـنّ   ـن املـوا ين ووحـدة الفـاريس، ووحـدة الـدين، ووحـدة اللغـة، وحـدة حام حاله بعض،  ط

 - والصينية اهلندية البالد نرى ولكا والدرهم، الدينار  ن النقد ووحدة واملد، والرطت والصاع،
 دوهلم. الخفالآل خمفلقني،  انوا نن بعد اإهفمام نشدّ  بكلن اهفّموا - اال روبية ونخرياا 
 

 كيفا   التسامي
 

 ًـعف اإعفبـار بنظـر آخـك للعدالـة،  وحـ  قطـرة،لل  طـابم ةألنـه  يقـااق الفسـا ي ون ا

 املسـفوى، يف بلغـوا  همـا النـاس  سـفوى  ـن نمسـى  لـه هـكا  ط وهو به، ي عن د ةلم اإنسان

 املفن ق قام  ما ةهو  عىن،  ن للالمة ومبا حّد، نبعد شىل و قد ي
 احل قي به قام مث غبارى نراه            غاةت بلحية يلهو نن شاء شها

 الفسا يق هكا بعض النموه  باب  ن نك ر نن البأس وهنا
 

 المساواة
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 وحعلنـا م وا نثـى ه ـر   ـن خلقنـا م شنّـا النـاس نيّهـا  يـا بـبحانهق قـام املسـاوايق - 1

 (.1ن قا م(  الّله عند ن ر ام شن   لفعارةوا وقبالت شعوباا 
  ـوة باإبـالم عـنام نههـ  قـد و عـاىل  بـارك اللّـه انّ  وقام صلى اهلل عليه وآله وبلم ق

 خـري م وانّ  نال طـني  ـن وآدم آدم  ـن اّناـم النـاس نيهـا وعتـالرها بآبالهـا والفقاخر اجلاهلية

 (.1ن قا م...  اليوم عليه ون ر ام الّله عند
 علـى لعـريبّ  ة ـت املتـ ،ال  أبـنان بوابـية النـاس صـلى اهلل عليـه وآلـه وبـلم ق  وقام

 (.2بالفقوى  شالّ  نبود، على ألبيض وال عيمّي،
 شليهق املنسوب عليه السالم يف علي وقام
 حّواء واال م آدم نبوهم                  ن قاء الفمثام حهة  ن الناس
 واملاء ةالطني به يقاخرون                 نس  نصلهم يف هلم يان ة ن
 

 التسامح
 
 شن  ؤاخـكنا ال رب نـا وبـعها... شالّ  نقسـاا  اللّـه ياّلف  ال ق ببحانه قام ق الفسا ح - 2

 حتّملنـا وال رب نـا قبلنـا،   ـن الـ كين علـى محلفه  ما شصراا  علينا حتمت وال ربّنا نخطأنا، نو نسينا

 (.1به...(  لنا طاقة ال  ا
ط صلى اهلل عليه وآله وبلمق وقام  ال و ا والنسيان، اخلطاء، خصامق  سط ا ّ   عن ًو
 الفقّار يف والوبوبة والطرية، عليه، ابفارهوا و ا شليه، اًطّروا و ا يطيقون، ال و ا يعلمون،

 والرواياي. احياي  ن هلن غري شىل  (1يد  نو بلسان يظهر ل  ا واحلسد اخللم، يف
 
 

 والمرأة الرجل بين التساوي
 
 و ا العاطقي واجلان   اإنقاق اجلهايق بعض يف شالّ  واملرنة، الرحت بني الفساوي - 1
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 وشبقـاءاا  ونحابيسـها، عواطقهـا علـى وحقائـاا  وصـالحها، املـرنة لتـؤون ةرعايـ وهلـن نشـبه،

  ثت  وهلنّ  ببحانهق قام وصالحه. اوفمط بال ة على حقائاا  وبالفاا وانسانّيفها، لارا فها

 (.1باملعروآل(  عليهنّ  اّلكي
 

 الحريّات كثرة
 
 واألغـالم رهمشصـ عـنهم  ي ـط بـبحانهق قـام املعقولـةق حـدودها يف احلريّـاي  ثـرة - 1

 (.2عليهم(   اند اّل 
 احلرّية. الققه  فابق يف اإبالم يف حريّة نلف ه رنا قد املناببة وككه

 

 والتعّقل العقل
 
 اعاقـ  شيّـاك القدبـيق احلـديث ويف قـانون، نو ديـن يقّدبـه ل مبـا العقـت  قـدين - 1

 يعدّ  نصبح العقت ان حىت هلن، على التواهد  ئاي والرواياي احياي ويف (،1اثي   وشياك

 االصوم. يف ه روه  ما الترعية، القوانني ندلّة  ن
 

 والعلماء العلم
 
 يـأ ر بـبحانه قـام واألديـان، اال  ـم قا وس يف له بابم ال مبا والعلماء العلم  ارمي - 6

 (.1علماا(   د: ريّب   وقت نبّيهق
 (؟2 يعملون( ال واّلكين يعلمون اّلكين يسفوي  هت ببحانهق وقام
 (.1شبراليت  بين  أنبياء ا     علماء صلى اهلل عليه وآله وبلم ق وقام
 احيـاي  ـن هلـن غـري شىل  (1األنبيـاء  ورثـة العلمـاء ق صـلى اهلل عليـه وآلـه وبـلم وقـام

صى. وال  عدّ  ال ال  والرواياي  حت 
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 والتشاور الشورى
 
 (.1بينهم(  شورى  رهم ون ببحانهق قام حيث اال  ورق يف والفتاور التورى - 7

 الربـوم شىل بالنسـبة  انـد وشن الثانيـة احية وهكه (6األ ر(  يف  وشاورهم  عاىلق وقام

 ا بوة الّله ربوم يف لام  ان  لقد ببحانهق قوله ب ميمة انه شالّ  صلى اهلل عليه وآله وبلم،

 العموم. يقيد (7حسنة( 
 

 والتجاوز العفو
 
 (.1بلف(  عّما الّله  عقى ببحانهق قام  عىنق  ن فنيللالم مبا والفياو  العقو - 8

 احيـاي  ـن غريهـا شىل  (2قبلـه   ـان  ا جي    اإبالم وقام صلى اهلل عليه وآله وبلمق

 اوام. هكا يف الاثرية والرواياي
 

 الغير مؤاخذة عدم
 
 مبـا ا ـرىء   ـتّ  بـبحانهق قـام غـريه، بـه يؤاخـك وال بنقسـه هنبـه  مـت شنسـان  ـت - 9

 (.1رهني(   س 
 (.1ا خرى(  و ر وا رة  زر  وال  عاىلق وقام

 

 السعي تقييم
 

  ـا شالّ  لانسـان لـين  ونن بـبحانهق قـام لنقسـهق بـعيه شنسـان  ـت ان - 11

 (.1بعى( 
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 األخالق
 

 القـرآن  خـر وقـد واملسـفحّبة،  نهـا الواحبـة األخالقيـة، بـاال  ور الابـري اإهفمـام - 11

 دعـالم و ـن الصـا ، اوفمـط  قّو ـاي  ـن وحعلهـا عليهـا، وباحلـث كـا ار ـةاملب والسـّنة الارمي

 واقطاطه.  أّخره ويسّب  اوفمط، شقاء يوح   ر ها ألنّ   ر ها،  ن وحّكر و قّد ه، رقّيه
 (.1ئ ل م(   ن شالّ  القوم  ن بالسوء اجلهر الّله   ّ   ال ببحانهق قام
 (.2نحسن(  هي باّل  شالّ  الافاب نهت  ادلوا  وال  عاىلق وقام
 (.1 س سوا(   وال ببحانهق وقام
 (.1الظّن(   ن  ثرياا   احفنبوا  عاىلق وقام
 (.1بع اا(  بع ام يغف   ال ببحانهق وقام
 هـي بـاّل  وحـادهلم احلسـنة واملوعظـة باحلامـة ربّـن بـبيت شىل  ا دع  عـاىلق وقـام

 (.6نحسن( 
 .(7اجلاهلني(  عن  نعرض ببحانهق وقام
 (.8بلف(  عّما الّله  عقى  عاىلق وقام
 (.1اجلاهلني(  عن ونعرض بالعرآل ون ر العقو  خ ك ببحانهق وقام
 (.2بال اا(  قالوا اجلاهلون خاطبهم  شها ق  عاىل وقام
 شىل  (1علم(  بغري عدواا  الّله ةيسّبوا الّله دون   ن يدعون اّلكين  سّبوا  ال ببحانهق وقام

 اوام. هكا يف لاثريةا احياي  ن غريها
 ن ـر ًـط عليـه السـالم ق قوله  ثتق  ثرة، حتصى ال ممّا ةهي اوام هكا يف الرواياي ون ا

 (.1نحسنه  على نخين
 (.1هن   عن عقو نو بسّ ، ب ّ  انه عليه السالم ق وقوله 

 (.6ن ريه   ان شئد،  ن شىل نحسن عليه السالم ق وقوله
 (.7السقلى  اليد  ن خري ياالعل اليد عليه السالم ق وقوله
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 األحكام سائر
 

 ةطـرة  ـط التـريعة انسـيام علـى الدالـة الرةيعـة األحاـام عـن النظـر قطـط  ـط هـكا - 12

 اإحفماع.  قومي يف األثر ن رب هلا وال  اإنسان،
 هكا يو نا وشىل الناس  ن  برية مجاعاي ة ن الطالق، وشباحة  طلقاا  الناا  اباحة  ثتق

 الناس. لعا ة والثا: وه وراا، اناثاا  للر هبان ّوماأل مينعون
 وغريها.  الربا واّّر اي واملعا الي والدين الرهن آياي و ثت

 
 

 القانون اإلسالمي  حول شبهات دفع
 

 ال  احلريّاي لبعض  بفه  ن يزعم  ا اإبال يق القانون على يؤخك ممّا ق 16   املسألة

 لنقسـهق يتـفهيه  ـا اإنسـان  نقيـك قبيـت  ـن لانسـان، اطيـةالدميقر  األنظمـة قـانون مينحهـا

ـى والربـا والقمـار، واللـوا ، والسـحم، والزنـا، اخلمـر،  تـرب  نشـبه و ـا والغنـاء الطـرةني، بًر

 هلن.
 لناولن. شبراهيم نلغاه حيث هلن الغرب وشلغاء والرقّية اإبرتقاق لقانون و قريره

 التؤون. بعض يف الرحت حلمّ  املساوي حّقها  ن املرنة وحر انه
 والفعزيراي. والدياي والقصان، احلدود  قانون اجلزالية القوانني بعض يف وشّد ه

 اّّر ـاي عـن والاـف والصـيام،  الصـالة املوحبـاي  ـن القـرايض  طبيـم يف وقاطعيفـه

 واخلالعاي. بالقسم  الفظاهر
 - الفتـديداي هـكه ةـ نّ  احخـرين، ي ـر ل ةيمـا وشـأنه اإنسـان يـرتك نن الـال م بينمـا
 وقفـانق لانسـان لـين شه الفقـّدم،   ـر للحريـاي  بـد ا ـا شىل شًـاةة - ادعـالهم حسـ 

 وغريها. والفيارة والعمارة والصناعة الزراعة  قدمي يف يصرةه ووقد نقسه، على يصرةه وقد
 اإبالم  ناق   ن احلقيقة يف هي اإبالم على املؤاخكة يف ه ري ال  هكه  ت لان

 - ويقسـده اإنسـان يصـلح مبـا العـال    عاىل الّله نوا ر اطاعة وحوب عن النظر قطط  ط حىت
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 .- املسلمني قن نعفقد  ما
 يف نقفصـر لانـا والـداللت التـواهد وه ـر الاـالم يف  قصـيت شىل احفـا  وان هلـن وبيـان

 ونقومق اجلواب  وحز شىل املبحث هكا
 

 الحريّات كبت
 
  صـلحة اطـار يف  اـون نن جيـ  احلريـة ان يف شـن   ةـال للحريّـاي،  بـد انـه ا ـا - 1

ـى  ـن  ـان وشالّ  احخـرين، ي ـرّ  وال نقسـه ي ـرّ  ةـال شنسان، هو مبا اإنسان  واخلبـام، القًو

 و ا واإنفحار األعراض وهفن األ وام وبرقة الد اء وبقن القفت ارّية يقامق نن يصح ةهت

 هلن؟ نشبه
ـى املزعو ـة احلريـاي نعـ ه ر  ا يصح ل هلن يصح ل ة ها  واللـوا  بالزنـا اجلـنن ةقًو

عف القفياي، وعنن العاللة، هدم  وح   ّلها واإبفمناء والسحم  وخمفلـف األعصاب ًو

 انه ثبد الغناء حىّت  علمّياا، هلن  تّ  ثبد  ما وغريها، وااليد  الزهرية  األ راض األ راض

 يعلـوه  ـان وشن الغرب، يف كا ابفلى ممّا خطرية ن راض  بعث وهو األعصاب ًعف يوح 

 احل ارة. بريم ئاهراا 
 

 اإلسترقاق
 
 طريـم نة ـت انـه الققـهق  ـن العفـم  فـابق يف ه رنـا ةقـد والرقيـةق اإبـرتقاق ون ـا - 2

 اإنسان.  را ة حلق  اإبالم قّرره عقاللي
 آلخال  ان الكي واال  راء، اخللقاء عند اإبرتقاق ا بلوب األههان يف يأيت حيث لان
 بغـالآل الديافا ورية غّلقد شه  ا حام حاله البتط، املنظر ككا ئهر  الة، يف  الة اإبالم

 الدميقراطية ال بّيء الديافا ور عمت بينما بّيئة، الدميقراطية ان الرالي، يزعم حيث دميقراطي

 نقسها.
 بنيق ةيهم خيرّي  احلرب نبرى ان هناكق ه رنا ةقد  انق و يف
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ّن.
 
 امل

 والقداء.
 والسين.
 والنقي.
 ور يهم. والقفت

 و واله. بّيده ششراآل ئت يف انه  اعدا للرقّ  احلريّة  ا ت شعطاء  ط واإبرتقاق
 عادم. انسا: اطار يف الرق قانون يقرّ  اإبالم ة ن
 اجلاهليـة يف  فعارةـاا  ن ـراا   ـان الـكي اإبـرتقاق  سـألة اإبـالم عـاج ا خـرىق ناحية و ن

 احلرب نبرى يف طريقه ةحصر ميان،  ا بأبوء  عهم ويفعا لون طريم  ت  ن عليه  صلون

  ّر.  ما اخلياراي بادس انه على نوالا،
 ثانياا. حقوقهم وبنّي  املعاشرة حسن على ونّ د اإبرتقاق  تالة حتّ  حاوم مث

 ثالثاا. الاثري الثواب عليه ورّ   عفقهم على وحّبك
 نشـدّ   ـن اإبـالم بنظـر  ـان حيـث هنـاك احـداملفو  الـرق الغـاء  ـن الغـرب يف ئهـر و ـا

 وهلـن اإبـالم، شىل ة ـله يعـود ة  مـا الـرّق، بابـم اإنسـان بـين  ـط الوحتـي الفعا ت ننواع

 علـى الاتـاةة نًـواءها بـلطد الـرق  ـط اإنسـا: و عا لـه اإبـال ية الثقاةـة عدالـة ألنّ 

 و طالعـة شلغالـه، شىل ون ثالـه نلناـول نحلها  ن اًطرّ  مما الغرب يف السالد اإبرتقاق بتاعة

 جبالء. ه رناه  ا ي عطي اإبفعمار حثة لفتريح  فابق
 

 المرأة حرمان
 
 يفق وةصـلناه بـبم، ةيمـا حوابـه شىل نشـرنا ةقد احلقوقق بعض  ن املرنة حر ان ن ا - 1

 خالصفهق مما املرنة، حوم  فبناها ال  اخلاصة الاف  بعض ويف الققه
 يفقـاوي  ـا احلقـوق  ـن هلـا وبـن   و را فهـا، املـرنة صـال  اإعفبار بعني نخك اإبالم ان

 شىل حاحـة ةال و را فها، شخصيفها على وابقاءاا  وعواطقها، لقطر ا حقظاا  الرحت حقوق  ط

  قصيالا. اإعادة
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 الجزائية القوانين
 
 اجلزاليةق القوانني يف شّد ه نّ ا - 1

 شـهود نربعـة  ثـتق غالبـاا   فـوّةر ال  ثـرية بقيـود شالّ  يثبد ال ة نه الزنا، يف هو  ا ا ريد ة ن

  ا ـت  ـط اإقـرار  ـن  ـرّاي نربـط نو املاحلـة، يف  امليـت هلـن رنوا ا ـم يتـهدون عـدوم

 نو  ـر ني شالّ  الز ـان  ـن عقـد  ـت يف ياـون وال نـادراا  شالّ  هـكا  ثـت وقـوع يفقم وال اإخفيار،

ط ثالث،  وحقظه. اوفمط وصيانة الفحقيم  ن ويفالفخ شىل نقرب العقوبة هكه  ثت ةًو
 يف ه رناه  ما شرطاا  ،سني  هاء  وّةر بعد شالّ  يثبد ال ة نه السرقة، يف هو  ا ا ريد وشن

 الققه.  باحث بعض
 يف بـنة  ـال  طوام السرقة، يف اليد قطط يفقم ل انه املصرينيق الافاب بعض ه ر ولكا

 هلـن لاـن و قليـت، اشـفباه العـدد هـكا يف ان ولنقرض ،ةق   رّاي وان شالّ  اإبال ية الدولة

  أخك؟ هكا يف ةهت  برية قّلة هلن، قّلة شىل املاع
 الـكين الغـرب بـالد بعـض حـىّت  قـّرره قـد القصـان ةـ نّ  القصـانق يف هـو  ـا ا ريـد وشن

  فحّ رين. ننقسهم يعّدون
 وشن الققه، يف ه رناه  ما صالحاا، رآه شها هلن  تّ  يف العقو لا ام ننّ  شىل   اةاا  هكا

 النّث.  ن ابفظهارنا حس  عليه دم الدليت لان اإطالق، ككا يقولون ال املتهور  ان
 اجلنـالي الفتـريط  فابـهق يف العقوبـاي ةلسـقة  ـن شـيئاا  وغـريه عـودة عبد الـر اق ه ر وقد

ـعي بالقـانون  قارنـاا  اإبال ي  عايالفتـري  ـن اجلانـ  هـكا علـى ال ـوء بعـض يلقـي  ـا الًو

 اإبال ية.
 الافاب هكا يف لسنا انا وحيث واإشفباه، اإلفباس رةط الافاب هكا  ثت  طالعة ويقيد

عها. نرت ها الفتريط ةلسقة بصدد  ملًو
 

 والمحّرمات الواجبات
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 ان علميّـاا  ثبـد ةقد اّّر ايق عن والافّ  الواحبة القرالض  طبيم يف قاطعيفه ون ا - 1

 القـانون وان بالغـة، وحامـة دقيقـة بقلسـقة  لهـا شـّرعد قـد اياّّر ـ و ـكلن الواحبـاي

عي  هلا. رعايفه عدم وبام وهاق نخطأ قد اال  ور هكه ي راع ل الكي الًو
 اخلـوآل ةيـه ويـزرع الـرو  يقلـم  عـاىل باللّـه  اإميـان الواحبـاي، عـن الفخلّـي ق  ـثالا 

  ـن واهللاـة الـد ار وارد ـ ويـورده والسـاينة، اإطمينـان عـن اإنسـان ويبعـد واإًـطراب،

 واملوي. اإنفحار شىل وجيرّه والروحية، العصبّية باأل راض اإبفالء
 اّّر ـاي، وار اـاب الواحبـاي  ـرك حـرّاء  ـن النـا ج العـال يف اليـوم الـبالء هكا ن ثر و ا

  كلن. ني اا  اّر اي ار ااب ة ن
 ولـكا والعاهـاي، بـاأل راض هوشصـابف وقّلفـه، النسـت ًـعف يسـب  باّـارم الـزوا   ـثالاق

 نحياناا. واإنقراض االبادة حدّ  شىل اووس نست ًعف
 نقسـه ي ـرّ  ال نن املهـم بـت ةحسـ ، احخـرين اإنسـان ي ـر ال نن املهـم ةلـين شهنق

 بـكلن العلمـاء  ـأل  مـا الـنقن،   ـرّ  أل ـا والغنـاء والقمـار اخلمـر اإبـالم حّرم ولكا ني اا،

 هلن. شىل و ا خّدرايامل حّرم وهاكا الاف ،
ـوعة القـوانني ال ِّبـاع وقـد وقفانق لانسان لين انه يقامق هت مث  - ن ثرهـا و ـا - املًو
 الفقّدم؟ طريم ملواصلة ووقد

 حـىّت  واق افمـط وال  لفـزم، انسـان يبقـى ال والواحبـاي، اّّر ـاي يالحـ  ل شن ة نـه

 الفقّدم؟  ن يفمّان
عد ملاها مقيقا نن هو اإشاام هكا ةمثت شهنق  املرور،  ناهج نو الصّحية، املناهج ًو

 وغـري البدنيـة، والرتبيـة اجلسـمية والرياًـة والترب، واأل ت والتفاء، الصيف رعاية  ناهج نو

 وقفان. لانسان لين شه هلن،
 ابهاب شىل ااحة ةهو وشالّ  االبفيعاب، ال اإملاع املسألة هكه  ن املقصود ان خيقى وال

 الافاب. هكا يناب  ال
 
 

 القانون اإلسالمي  تطبيق حول أسئلة
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 الدولة  قيام  ن الفخّوآل يوح  ممّا لين اإبالم بالد يف املناراي  قّتي ق17 املسألة

 وحـود  ـط اإبـالم يصـنط  يـف انـه مبثـتق ابـفقهام عال ـاي هلـن ابـفلزم وشن اإبـال ية، 

 علـى يقفـا ون وصـاروا اّر  ـاي، ةومماربـ املناـراي  زاولـة اعفـادوا قـد النـاس  ـن  بـري قطّـاع

 ممـا هلـن شىل و ـا وامليسـر، بالقمـار واللعـ  واألغـا:، بـاملالهي ويفعي تـون واخلمـور، القيـور

 اإبالم؟ حّر ه
 - احلاًـرة افمعا نـا يف الغالـ  وهـو - افمعـاي هاكا يف اإبال ية الدولة قيام نلين

 واحلاـم واملاديـة، اإقفصـادية حيـا م وشتّ  الناس  ن الابري القطاع هكا  صا  ًرب يعينق

 واحلر ان؟ بالققر عليهم
ى  قتد شها  ا  مثت شالّ   ثله لين اإشاام هكا بأنّ  نق ااق واجلواب  افمط يف القًو

 نشبه. و ا الطرق وقطاع والسراق القفلة ةيه وا داد
 القـانون يموحتاـ النظـام، و ثبيـد األ ـن ابـففاب ا ريـد شها كـم يعمـت  ـاها يقـامق ةهـت

 الصحيح؟
 اإحتـاد  ـن العـال ثلـث يف  قتـد قـد  انـد الـ  البالـدة التـيوعية ان يقـامق هـت نو

 ا ريـد شها حتصـى وال  عـد ال الـ  بـأحهز م يصـنط  يـف التـرقية، واروبـا والصـني السـوةيايت

 الدميقراطية؟ شىل البالد شرحاع
 ا  ورق نربعة شىل ااحة اإبال ي القانون  طبيم بأن حالاق واجلواب

 البتر، ةطرة  ط يفاللم ةطري القانون هكا ان وحيث واملفزايدة، التا لة الفوعية ق األوم

 ويسرية. بهلة  اون ةالفوعية
  وعيـة قانون  ثت القطرة، خيالف القانون  ان شها ةيما وعسرية صعبة الفوعية  اون وامنا

 نشبه.  ا نو القو ي، نو التيوعي، نو البعثي، النظام
 و يقاا.  ّماا  اإقراآل حليم  ناببة الفوعية  اون نن ويلزم
ـط ق الثـا:  احلـرام، للعـي  وبـيلة  ـان  ـا  ـتّ  لفبـديت والصـحيح النـاحح العـال  ًو

 لكلن. الصاحلة األحواء و يئة  نه، اإر زاق ويصح به، العي   تّ   ا شىل الباطت، واإر زاق
 املف همـاي  و   ةقـد شىل الاوةـة، حـاء حـني عليـه السـالم هلـن علـي ةعـت  ـن روي  مـا
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  عا ـت شىل واحلانـاي اخلمر  عا ت وبّدم الصاحلة، اال ب ر و أبين الزوحية احلياة بناء وبّهت

 نشبه. و ا اليو ية احلاحياي لبيط  ارية وحمالي الصاحلة الغكالية للمواد شنفا 
  ـدث ةـال املـام، بيـد  ـن قاإنقـا لـزم املـام، بـكم شىل  لّـه هلـن يف األ ـر احفـا  وشها

 نو ةقـر النـاس  ـن ألحـد  ـدث ال  مـا نشـبه،  ـا نو احفماعيـة نو اقفصـادية هـزة لأل ـر

 حر ان.
  ـدث ل حيـث اإبـالم، ئـت يف دخلـد الـ  الـبالد شىل بالنسـبة الفـاريس نثبفـه  ـا وهـكا

 ئهوره. نّوم احفماعي شلت وال اقفصادية هزة ةيها
 الغنـاء  اـان ةيهـا ةييعـت والفلقزيـون الراديـو وخاصـة عـالماإ ووبـالت البـث نحهـزة ن ـا

 غري األطوار هاي والرثاء واملد  واحل ا م، القصث ن ثام اّّلت للرتةيه برا ج اخلالعية واألةالم

  ثقيقية. و سرحياي ونةالم الغنالية،
 علـى يـهة األ ـر لـوح  شها وهلـن ني ـاا، عسـري غـري انـه شالّ  يسـرياا  ياـن ل وشن  ّله وهكا

 واملفحّمسني. اخلرباء بابفقطاب اإبفتارية قو
 نشبه. و ا واملالهي السينماي يف واّّرم اّّلت ن ثلة  ن هلن غري شىل

ـوع الـرادع العقـاب دور هلـن بعـد يـأيت ة نـه للمفخّلقـني، املنابـ  الـردع ق الثالـث  املًو

ني دعاياي  ثت حىّت   ر،باأل املافنقة واجلهاي واملاان الز ان  الحظة  ط  عّقت بات  املغًر

 قواعـد و الحظـة مسعفـه، و ريـ  اإبالم نزاهة لفتويه اال  ور ببعض الفتّبث  اولون الكين

 وقوها. واملهم، واألهم ًرر، ال
ـية  يئـة ق الرابـط  احليـاة حـزء ياـون حـىّت  و ـكيره اإبـال ي القـانون لبقـاء الصـاحلة األًر

  (1عليـه  ي على وال يعلو اإبالم ة ن الناس نظر يف  نه مسىن آخر قانون ياون وال اليو ية،

 احلديث. يف حاء  ما
 القـرا  يف  تـيرة لـين اإبـال ي القـانون ةـ ن بتـرالطه، هلـن ان الواًـحق  ـن لاـن

ية بدون بنقسها  نمو  وعناية. رعاية نو بقي وال صاحلة نًر
ـية و ـن  واجلهـت ةـالققر احليـاة، يف و تـاطر م النـاس اـوالج اإهفمـام الصـاحلةق األًر

ية والبطالة والعزوبة  الفخريبية. األعمام وار ااب نخالقية الال املناهج لنموّ   سفعّدة نًر
  مـا  (2 قـراا  ياـون نن الققـر لاـاد ة نّه وشالّ  املام، بيد  ن ولو الققراء اغناء ةالال م
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 والبـدّ  ةـرا ، والبطالـة التـاّهة، اجلنسـية لألعمـام بـب  والعزوبـة الرهيلـة،  بعـث اجلهـت ان

 شىل الفخـري ، بالعمـت ميـأله البنّـاء بالعمـت ميـأله نن علـى يقـدر ل ةـ ها ةراغـه، ميـأل نن للبطّام

 اال  ور. هلكه القوانني آالآل اإبالم ويف هلن، غري
 
 

   صلى اهلل عليه وآله وسلم الرسول وسيرة القانون
 

ـط يف ةـالال م  عـاىل اللّـه نبـ ه اإبـال ية الدولـة قا ـد شها ق 18   املسـألة  القـوانني ًو

 حس  املتي - العقوباي شىل بالنسبة - املفحّققة الصغرياي على القوانني و طبيم الفطبيقية

 ال حـىت املطّهـرة، والسـّنة الاـرمي القـرآن بـه  خـر ممـا صـلى اهلل عليـه وآلـه وبـلم  الربـوم بـرية
 اإبالم. بابم قا د  ال الدوم بعض يف شاهدنا  ما والسقو  الفنقري يوح 
 ن ـا الظـروآل،  تـاكد شها حّيـة، صـلى اهلل عليـه وآلـه وبـلم الربـوم برية ان ق نّوالا  شه

وع، بانفقاء السالبة  ن ةكلن  فتابه ل شها  حينئك. اّية ليسد السرية ان ال املًو
 الثا:. على األوم ويقدم واملهّم، األهم بني دالر األ ر ق وثانياا 
 ةهـو و يقـاا،  ّمـاا  ياـون  يـف والفـدرّ  ال، نم  فتـاكة الظـروآل وان لـن،ه متييـز نّ ـا

 الز نيني. اخلربة نهت  ط بالفعاون الققهاء شورى شىل  و وم
صـلى اهلل عليـه  الربـوم بـرية بعـض -ابـفيعاباا  ال املاعـاا  وهلـن- املسـألة هـكه يف ولنـك ر

  ط الربوم بياباي  ن  وحز عرض يف اخفّصد ة  ا الفوبة بورة  ن وآله وبلم املسفقادة

 يف حـّداا   هّمـة بـورة ة  ـا املـؤ نني،  ـن قـد هم  لّـد والـكين واملنـاةقني الاّقـار  ـن املنـاولني
 اجلهة. هكه  ن الفعليم،

صـلى اهلل عليـه  الربـوم ابـفعمام عـدم علـى  ـدم احيـاي ان هـوق نـك ره  ـا بـني واجلـا ط
 يف اّرقـة والنـار املظلـم، باملسـفقبت بفهديـدهم ا فقـى وامنـا شطالقـاا،  عهـم وآلـه وبـلم العنـف

 نشـدّ  -نقسـه يف - يسـفحم ممّـا اّّر ـاي نبتـط ةعلـوا ا ـم  ـط وشـأ م،  ـر هم مث احخـرة،

 األوم بـبيت وبـلن واملهـمّ  األهـم صـلى اهلل عليـه وآلـه وبـلم الحـ  الربـوم لاـن العقـاب،

 األ ام. شىل ويفقّدم اإبالم يفيكر حىت
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  عاىلق قام
 األرض شىل اثّـاقلفم اللّـه بـبيت يف انقـروا لاـم قيـت شها لاـم  ـا آ نـوا الـ كين ني هـا  يـا - 1

يفم  .  (1قليت(  شالّ  احخرة يف الدنيا احلياة  فاع ةما احخرة  ن الدنيا باحلياة نًر
 ّيطـة حهـّنم وانّ  بـقطوا القفنـة يف نال  قفـيّن  وال ا الـكن يقـوم  ـن  و ـنهم - 2

  ن ن رنا نخكنا قد يقولوا  صيبة  صبن وشن  سؤهم حسنة  صبن  شن - 1 (2بالااةرين( 

 . (1ةرحون(  وهم ويفوّلوا قبت
 . (1ةابقني(  قو اا   نفم اّنام  نام يفقّبت لن  رهاا  نو طوعاا  انققوا  قت - 1
  . (1يقرقون(  قوم ولاّنهم  نام هم و ا ملنام ا م بالّله  و لقون - 1
وا،  نها اعطوا ة ن الصدقاي يف كيلمز   ن  و نهم - 6  هـم شها  نها يعطوا ل وشن ًر

 .  (6يسخطون( 
 ويـؤ ن باللّـه يـؤ ن لاـم خـري ا هن قت ا هن، هو ويقولون الن ّ  يؤهون الكين  و نهم - 7

 .  (7نليم(  عكاب هلم الّله ربوم يؤهون واّلكين  نام، آ نوا لل كين ورمحة للمؤ نني
 اللّـه انّ  ابـفهزءوا قـت قلـوكم، يف مبـا  نبّـئهم بـورة علـيهم  نـّزم نن املنـاةقون   ـكر - 8

 .  (1حتكرون(   ا خمر 
 املعـروآل عـن وينهـون بـاملنار يـأ رون بعـض  ـن بع ـهم واملناةقـاي  املنـاةقون - 9

 . (2القابقون(  هم املناةقني ان ننقسهم، ةأنساهم الّله نسوا ايديهم، ويقب ون
 وبـئن حهـّنم و ـأواهم علـيهم، واغلـ  واملنـاةقني الاقـار حاهـد النـ  ايهـا  يـا - 11

 اجلهـد وامنـا  عهـم احلرب هو لين املناةقني،  ط اجلهاد  ن املراد ان العلم  ط    (1املصري( 

 اال ر.  فطلباي حس   عهم
 ل مبـا ومهّـوا شبـال هم بعـد و قـروا الاقـر  لمـة قـالوا ولقـد قـالوا  ـا بالّله   لقون - 11

 يفولـوا وشن هلـم، خـرياا  يـن يفوبـوا ةـان ة ـله،  ـن وربـوله الّله نغناهم نن اال نقموا او  ينالوا،

 . (1نصري(  وال وا  ن األرض يف و اهلم واحخرة الدنيا يف نليماا  عكاباا  الّله يعككم
 (1الصاحلني(   ن ولناو نن لنّصّدقنّ  ة له  ن آ انا لئن الّله عاهد  ن  و نهم - 12

.  
 حهدهم االّ  جيدون ال والكين الصدقاي يف املؤ نني  ن املّطّوعني يلمزون  الكين - 11
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  . (6اليم(  عكاب وهلم  نهم الّله بخر  نهم، ةيسخرون
 وانقسـهم بـأ واهلم جياهدوا نن و رهوا الّله ربوم خالآل مبقعدهم املخل قون  ةر  - 11

 .  (1يققهون(   انوا لو حرّاا  دّ اش حهنم نار قت احلّر، يف  نقروا ال وقالواق الّله ببيت يف
  ـنهم الطـو م ا ولوا ابفئكنن ربوله  ط وحاهدوا بالّله آ نوا نن بورة ا نزلد  وشها - 11

 .  (2القاعدين(   ط نان هرنا وقالوا
 بيصي  وربوله، الّله  كبوا الكين وقعد هلم ليؤهن األعراب  ن املعّكرون  وحاء  -16

  .  (1 نليم( عكاب  نهم  قروا الكين
  ـن اللّـه نّبأنـا قد لام نؤ ن لن  عفكروا ال قتق اليهم رحعفم شها اليام  يعفكرون - 17

  نـفم مبـا ةينبـئام والتـهادة الغي  عال شىل  ردون مثّ  وربوله، عملام الّله وبريى نخبار م،

 .  (1 عملون( 
 ربـوله، علـى هاللّـ ننـزم  ـا حـدود يعلمـوا نالّ  ونحـدر ونقاقـاا   قـراا  نشـد  األعـراب - 18

  .  (1حايم(  عليم والّله
 ال النقـاق علـى  ـردوا املدنيـة نهـت و ـن  نـاةقون األعـراب  ـن حـولام  وممـ ن - 19
 .  (6عظيم(  عكاب شىل يردون مث ّ   رّ ني كم بنعكّ  نعلمهم، قن  علمهم
 وبيفـ نن اللّـه عسـى بـيئاا، وآخـر صـاحلاا  عمـالا  خلطـوا بـكنوكم اعرتةوا  وآخرون - 21

 .  (7رحيم(  غقور الّله شنّ  عليهم
 علـيم واللّـه علـيهم، يفـوب وشّ ـا يعـّككم، شّ ـا اللّـه، أل ـر  رحـون  وآخـرون - 21

 (.1حايم( 
 اللّـه حـارب ملـن وشرصـاداا  املؤ نني بني و قريقاا  و قراا  ًراراا   سيداا  ا كوا  والكين - 22

 (.2لااهبون(  ا م يتهد هاحلسىن واللّ  شال نردنا شن وليحلقن قبت،  ن وربوله
  ـن العسـرة بـاعة يف ا بعوه الكين واألنصار واملهاحرين الن ّ  على الّله  اب  لقد - 21

 (.1  رحيم( رقوآل كم انه عليهم  اب مثّ   نهم، ةريم قلوب يزيم  اد  ا بعد
ـاقد رحبـد مبـا األرض علـيهم ًـاقد حـىت شها خلِّقـوا الـكين الثالثـة  وعلـى - 21  ًو

 الفـواب هـو اللّـه ان ليفوبـوا عليهم  اب مثّ  شليه، شالّ  الّله  ن  ليأ ال نن وئنوا ننقسهم عليهم

 (.1  الرحيم(
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 يف ليفقّقهوا طالقة  نهم ةرقة  ت  ن نقر ال ةلو  اةة لينقروا املؤ نون  ان  و ا - 21
 الفح يض احية هكه يف الداللة (.1   كرون( لعلهم شليهم رحعوا شها قو هم ولينكروا الدين

 والعقاب. الفهديد ال ةق 
 آ نـوا الّـكين ةأّ ـا شميانـاا، هـكه  اد ـه ني اـم يقـوم  ـن ةمـنهم بـورة ا نزلـد  ا  وشها - 26

 ( .6  يسفبترون( امياناا وهم ةزاد م
 انصـرةوا مثّ  نحـد  ـن يـرا م هـت بعـض شا بع ـهم نظـر بـورة انزلـد  ـا  وشها - 27

 ( .7  ققهون(ي ال قوم بأ م قلوكم الّله صرآل
صـلى  الربـوم  عاشـرة  يقيـة  عـرض احلايم القرآن  ن اخر  وارد الثالثني لففميم ولنك ر

 ابـوة هلـن ليفخـك العقـاب، يسـفحم ممـن عليـه  ـان  ـن اشـد  ـط حـىت اهلل عليه وآله وبـلم 

 ببحانهقـ قام  عاىل. الّله باهن اإبال ية الدولة قيام عند
 واللّـه لربـوله، انـن يعلـم واللّـه الّله، لربوم انن نتهد قالوا املناةقون حاءك  شها - 28

  ـانوا  ـا بـاء ا ـم اللّـه، بـبيت عـن ةصـدوا حنّـة نميـا م ا ـكوا لاـاهبون  املناةقني ان يتهد

  عيبـن رنيـفهم وشها يققهـون  ال ةهـم قلوكم على ةطبط  قروا مثّ  آ نوا بأ م هلن يعملون 

 هـم علـيهم صـيحة  ـت  سـبون  سـّندة، خ تـ     م ـأ لقـوهلم  سمط يقولوا وشن احسا هم

 لـو وا اللّـه ربـوم لاـم يسـفغقر  عـالوا هلـم قيـت وشها يؤةاـون  ش: الّله قا لهم ةاحكرهم، العدوّ 

 لن هلم  سفغقر ل نم هلم نبفغقري عليهم بواء  سفاربون  وهم يصدون  ورنيفهم رقوبهم

 عنـد  ـن علـى  نققـوا ال يقولـون الـكين هـم قني القابـ القـوم يهـدي ال الّله شنّ  هلم، الّله يغقر

 يققهـون  يقولـون ال املنـاةقني ولاـن واألرض السـمواي خـزالن وللّـه ينقّ ـوا حـىت اللّـه ربـوم

 املناةقني ولان وللمؤ نني ولربوله العزة ولّله األهّم،  نها األعزّ  ليخرحن املدينة شىل رحعنا لئن

 . (1  يعلمون( ال
 لات لام خري هو بت لام شراا  حتسبوه ال  نام عصبة باإةن حاقوا الكين  ان - 29

 مسعفموه اه ال لو عظيم  عكاب له  نهم  ربه  وىّل  والكي االمث  ن ا فس   ا  نهم ا رىء

شـهداء  بأربعـة عليـه حـاقا ال  بـني  لـو اةـن هـكا وقـالوا خـرياا  بانقسهم واملؤ ناي املؤ نون ئن
 يف ورمحفـه علـيام اللّـه ة ـت ال الاـاهبون  ولـو هـم اللّـه عنـد بالتـهداء ةا ولئـن يـا وا ل ةـاه

 باةواهام و قولون بالسنفام  لقونه عظيم  اه عكاب ةيه اة فم  ا يف ملسام واالخرة الدنيا
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 ياـون  ـا قلـفم مسعفمـوه شه ال ولـو عظـيم  اللّـه عند وهو هيناا  وحتسبونه علم به لام لين  ا

  نـفم ان ابـداا  ملثلـه  عـودوا ان اللّـه يعظاـم عظـيم  كفـان هـكا بـبحانن كـكا نـفالم  ان لنـا

 يف القاحتـة  تـيط ان  بـون الـكين ان حاـيم  علـيم واللّـه احيـاي لاـم اللّـه ويبـنّي   ـؤ نني 
 اللّـه ة ـت ال ولـو  علمـون  ال وننـفم يعلم والّله واحخرة الدنيا يف نليم عكاب هلم آ نوا اّلكين

 يفبط و ن التيطان خطواي  فبعوا ال ا نوا الكين ايها يا  رحيم رقوآل الّله وان ورمحفه عليام

  نام   ى  ا ورمحفه عليام الّله ة ت ال ولو واملنار بالقحتاء يا ر ةانه التيطان خطواي

 والسعة  نام الق ت ا ولوا يا ت وال عليم  مسيط والّله يتاء  ن يز ي الّله ولان ابداا  احد  ن

 يغقـر ان حتبـون اال وليصقحوا وليعقوا الّله ببيت يف واملهاحرين القري واملسا ني نوىل يؤ وا ان

 الـدنيا يف لعنـوا املؤ نـاي الغـاةالي اّصـناي ير ـون الـكين ان رحـيم  غقـور واللّـه لاـم اللّـه

 يعملـون   ـانوا مبـا وارحلهـم وايديهم السنفهم عليهم  تهد يوم عظيم  عكاب وهلم واالخرة

 (.1  املبني( احلم هو الّله ان ويعلمون ماحل دينهم الّله يوةيهم يو ئك
 نن يريدون قبلن،  ن ا نزم و ا الين ا نزم مبا آ نوا ن م يزعمون الكين شىل  ر  نل - 11

 ًـالالا بعيـداا  ي ـلهم نن التـيطان ويريـد بـه، ياقـروا نن ا  ـروا وقـد الطـاغوي شىل يفحـا موا

صـدوداا   عنـن  يصـدون املنـاةقني رنيـد بـوم،الر  وشىل اللّـه انـزم شىل  ـا  عـالوا هلـم قيـت وشها
 شحسـاناا  شال نردنـا شن باللّـه  لقـون حـاقك مثّ  نيـديهم قـّد د مبـا  صـيبة نصـابفهم شها ةايـف

 قوالا  ننقسهم يف هلم وقت وعظهم عنهم ةأعرض قلوكم يف  ا الّله يعلم الكين ا ولئن و وةيقاا 

 (2   بليغاا(
  

 مسجد ضرار
 

يف هـــكا اوـــام نتـــر  ةقـــراي قصـــة  ـــن القصـــث املفقد ـــة، لنـــرى وللمزيـــد  ـــن اإطـــالع 
 وقف الربوم صلى اهلل عليه وآله وبلم   ن اع  الناس ونبولهم حىت ياون  هلـن  سـفنداا 
و نهيــاا  ســري عليــه الدولــة اإبــال ية املر قبــة بــاهن اللّــه  عــاىل، اال وهــي قصــة  ســيد ًــرار 

 ه ببحانه  صر اا او  لو اا ككه اال  ورقاملك ورة يف بورة الفوبة حيث وصقهم اللّ 
 ( .1(  والكين ا كوا  سيداا ًراراا(  1 
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 (.2(  و قراا(  2 
 (.1(  و قريقاا بني املؤ نني(  1 
 (.1(  وشرصاداا ملن حارب الّله وربوله  ن قبت(  1 
 (.1(  وليحلقن شن نردنا االّ احلسىن والّله يتهد ا م لااهبون(  1 
( ةيـه ششـارة شىل انـه 6د ابـن علـى الفقـوى  ـن نوم يـوم احـم ان  قـوم ةيـه(  (  ملسي6 

 ل يؤبن على الفقوى.
( وةيه  عريض بان هـؤالء ال  بـون الطهـارة والنزاهـة 7(  ةيه رحام  بون ان يفطهروا( 7 

  ما  به ا ولئن.
وان خـري، نم  ـن ابـن بنيانـه 8  علـى شـقا (  نةمن نب ن بنيانه على  قوى  ن الّله وًر

 (.1حرآل هار ةا ار به يف نار حهّنم(  
 (.2(  والّله ال يهدي القوم الظاملني(  9 
 (.1(  ال يزام بنيا م الكي بنوا ريبة يف قلوكم اال نن  قطط قلوكم(   11 

و ط  ـت هلـن ةمـا هـو يـا رى اجلـزاء الـكي بـينقكه الربـوم صـلى اهلل عليـه وآلـه وبـلم يف 
 ( .1 قم ةيه نبداا(   حقهم؟ قام  عاىلق  ال

وورد يف الســنةق ان الربــوم صــلى اهلل عليــه وآلــه وبــلم  نربــت عليــاا عليــه الســالم  ةــاحرق 
بنيــا م هلــن الــكي بنــوه حــ  ال ياــون هلــم حمــت اإحفمــاع للفــآ ر علــى اللّــه وربــوله واإبــالم 

 واملسلمني حتد شعار املسيد والصالة.
ه وآلــه وبــلم الدولــة اإبــال ية علــى دعــالم اخلــري وهاــكا نب ــن ربــوم اللّــه صــلى اهلل عليــ

والق يلة، واللني والسما  مما بيت لابالم البقاء شىل اليوم، وشىل نن  قوم الساعة بـاهن اللّـه 
 ببحانه.

 

 سيرة علي عليه السالم 
 

مثّ ان  ن  ابط خط  و لماي  ـج البالغـة وبـالر  ـا ينقـت عــن بيــرة علـي عليـه السـالم  
و   طابم بري ه عليه السالم   ط برية ربوم الّله  ط املناول ني واملناةقني واملخدوعني جيد بًو
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صلى اهلل عليه وآله وبلم حيث انه  ـان يسـري علـى نقـن  ـا بـار عليـه ربـوم اللّـه صـلى اهلل 
 عليه وآله وبلم .

  ما ورد يف األحاديث  ن انه عليه السالم   ان يفبعه صلى اهلل عليـه وآلـه وبـلم يف  ـت
اال ــور وقــد اشــار هــو عليــه الســالم  شىل هلــن يف خمفلــف املنابــباي  ثــت قولــه عليــه الســالم ق 

( 1 نند علـى نهـت البصـرة  مـا  ـن ربـوم اللّـه صـلى اهلل عليـه وآلـه وبـلم علـى نهـت  اـة   
 شىل غري هلن مما  فا  مجعه شىل  فاب  سفقت.

اهلل عليــه وآلــه وبــلم  ل وهــكا ان دم علــى شــيء ةامنــا يــدم علــى ان ةعــت الربــوم صــلى 
ياـــن  ـــن بـــاب اخفصاصـــا هق بـــت  ـــن بـــاب قاعـــدة األهـــم واملهـــم، ةالمـــا حتقـــم هلـــن حتقـــم 

 القانون الكي جي  ا باعه.
ا عليه السالم ق بانه لو وصت شليه األ ر عقى    اةاا شىل  ا املعنا شليه  ن قوم اإ ام الًر

 .عما بلف، ةان اإميان اوىل ان جيّ  عن حّ  اإبالم
 
 

 أولويات تطبيق القانون
 

ق  ن نهم  ا جي  على الدولـة اإبـال ية شها قا ـد بـ هن اللّـه  عـاىل ـ وهلـن 19املسألة  
 بالنسبة شىل ارحاع القوانني اإبال ية شىل احلياة ـ هو اعطاء االولوية لثالثة ن ورقـ

 
 األوم ق حدولة الوارداي واملصروةاي
وا نــة بــني وارد الدولــة اإبــال يةق  ــن اخلمــن والز ــاة األ ــر األّومق حعــت حــدوم   ــين للم

واجلزيــة واخلــرا ، و ـــا حتصــله الدولـــة  ــن املعــادن وقوهـــا ـ  ــن دون   ـــييط حقــوق االخـــرين 
 و قويد القرن على الناس ـ وبني  صروةا ا للموئقني و ن اليهم.

لن ياـون بـدء  ط احلساب الدقيم الحفيا  اال  ة شىل القـدر ال ـروري  ـن املـوئقني، وبـك
 السعي يف ا رين هلما األولويّة ال رورية للدولة االبال يةق
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 تقليص الموظّفين
 

األوم ق   قلـــيث املـــوئقني شىل القـــدر اّفـــا  اليـــه ةقـــ ، ونقـــت الزالـــد  ـــنهم شىل اـــاالي 
العمران واالنفا  والعمت احلر ليخرحـوا بـكلن  ـن االبـفهالك شىل االنفـا  والعمـران، ممـا يرت ـ  

 يه  قدم البالد والعباد، و وةر احلرياي االبال ية للناس.عل
ة ن  ت  وئف بقدره يسـل  حريـاي النـاس اال  ـا شـك  ثـت  ـوئقي الرتبيـة والفعلـيم  ـن 

  دراء و علمني و كلن الربيد واالعالم وغري هلن.
و ـا هـكا الابـد واإرهـاب املوحـود، ـ ولـين يف بـالد اإبـالم ةحسـ  حيـث ا ـا  ـر طم 

د اوحام اجلاهلية القانونية بت حـىت يف الـبالد الـ   سـمى نقسـها بالدميقراطيـة ني ـاا ـ شالّ يف اش
  ن  ثرة املوئقني  ن ناحية، و ثرة القوانني الاابفة  ن ناحية ا خرى.

وحيث ينفقت الزالد  ن املوئقني ـ ولعت نسبفهم  قّدر بفسعني يف املأة نو ا ثر ـ  ن قطـاع 
 النفا ، ياثر االنفا  ويعم الرةاه  ما  ان بابقاا يف بالد اإبالم.االبفهالك شىل قطاع ا

وقد رنيفـه انـا بنقسـي يف العـراق قبـت احلـرب العامليـة الثانيـة  ـط انـه ل ياـن اإبـالم  طبقـاا  
 مــا ينبغــي، وامنــا  ــان ةيــه بقايــا  ــن ح ــارة االبــالم، علــى  ــا ه ر ــه يف  ــراس صــغري لبيــان 

 طرآل  ن هكا األ ر.
 
 

 ء الضرائبالغا
 

الثــا:ق الغــاء ال ــرال  غــري األربــط الــ  ه رناهــا ممــا قررهــا اإبــالم، ةــ ن اخــك ال ــرال  
ــه احلّاــام عليهــا يف احخــرة  بابــفثناء  ــا قــرره االبــالم  ــن اشــد اّر ــاي، وبــوآل  ابــ  الّل

 حساباا شديداا.
 الــه  ــّم ا فســبه ةا فســاكم هلــا حمــرم وانقــاقهم هلــا حمــرم آخــر، ويف الروايــاي الســؤامق عــن 

 (.1وةيم انققه  
مثّ ال بـــأس با ــــار احلاو ـــة وايا  ــــا للمباحـــاي بتــــر  ان ال  ـــزاحم النــــاس اطالقــــاا، شه 
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الـال م نن ياـون ا ارهــا حسـ   ــوا ين الفيـارة  ـن دون اعمــام نقوههـا للابــد علـى النــاس، 
 وان ياون حيا  ا ني اا حس   وا ين حيا ة املباحاي،  كلن.

 بــــأس بابــــفقادة احلاو ــــة  ــــن املعــــادن وابــــفثمار الــــنق  و ــــا اشــــبه، وهلــــن  مــــا انــــه ال
 بالترطني السابقنيق ني باملوا ين الترعية، وبدون  زامحة حم احخرين.

 مــا ان هنــاك شــرطاا ثالثــاا ياــون يف املعــادن غــري الدوريــة وهلــن التــر  الثالــث هــوق لــزوم 
يــت؟ واّي  قــدار  نــه حــم األحيــام  الحظــة ان اّي  قــدار  ــن هــكا املعــدن هــو حــم هــكا اجل
 اح ية، ألّن الّله ببحانه ل خيلقها هلكا اجليت وحده ةق .

 ثالا نق  العراق نو ني بلد آخر، حس   ا  ام ةيه اخلرباء، جي  نن ياون ملالة حيت 
اا، ةصرآل هكا اجليت، نو ،سة نحيام ـ  ثالا ـ  له، واإ يان عليه، غص  حلم احخرين.  ةًر

اله ـ وال  ناقتة يف املثام ـ حام  ا شها بىن مجاعـة  دربـة  بقـى الـف بـنة ليسـفقيد ة ن ح
  نها الطالب، ةيأيت طالب  حيت نو حيلني، ويهد ون املدربة بادعاء ا ا هلم.

وهكا  ن اشـد اّر ـاي، ةـان اّـرم ن ـت  يـد  ـام عمـرو ـ  ـثالا ـ ا ـا شها ا ـت حيـت ن ـوام 
 ااب  لياراي  ن اّر اي. لياراي  ن البتر ةانه ار 

وامنــا قلنــاق املعــادن غــري الدوريــة، شه  ثــت الــنق  والنحــاس واألورانيــوم و ــا نشــبه هلــن  ــن 
املعادن ال  هلا  ميـة خاصـة،  نقـد باإبـفعمام، خبـالآل املعـادن الدوريـة  ميـاه البحـار حيـث 

يطـــاي، و األختـــاب  فبخـــر ةفاـــون بـــاهن اللّـــه  عـــاىل بـــحاباا مثّ  رحـــط و عـــود شىل البحـــار واّ
حيـث  نمــو  ــن األرض دالمــاا وبابــفمرار، و ــاأل ال  حيــث  ســفقاد  ــن األرض و ــن البحــار 
ني ـــاا بصـــنط احـــواض علـــى الســـاحت لفبخـــري املـــاء وربـــوب امللـــح ةيهـــا وهلـــن  ـــن دون نقـــاد، 
 و ــالرتاب حيــث ان األبنيــة  رحــط بــاالخرة  رابــاا، و ــالزيوي احليوانيــة حيــث ان احليــوان يف دور
 ســـفمر، وهاـــكا بقيـــة املعـــادن الدوريـــة، ةـــان  ـــالا  ـــن العناصـــر األربعـــةق النـــار واملـــاء واألرض 
 واهلواء، ـ ميان ان يسفقاد  نها يف  وليد الطاقة و تغيت الّرحياي و ا اشبه هلن بدون نقاد.

وهاـــكا التـــمن حيـــث مياـــن اإبـــفقادة  نهـــا بـــدم املعـــادن غـــري الدوريـــة، يف الفيقيـــف 
 غري هلن،  ما ميان يف احلام احلاًر اإبفقادة  ن التمن بالوبـالت احلديثـة والفبخري وشىل

 وهلن على  ا هو  ك ور يف القيزياء وغريها.
شهنق ةـــالال م اإهفمـــام بفطـــوير اإبـــفقادة  ـــن املعـــادن غـــري الدوريـــة شىل املعـــادن الدوريـــة، 
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نصــون  فعــددة كــكا ةيبقــى حــم األحيــام حمقوئــاا ةــان حقــوق املســلمني ال  بطــت ـ  مــا يف 
 (.1اللق  نو بنحوه ـ  

مثّ ان اّلكي يعنّي قدر اإحفيا  شىل املوئقني، وقدر وارد الدولة، وقدر حم  ـت حيـت  ـن 
املعادن غري الدورية، هم اخلرباء األخصاليون  فعاونني  ط الققهاء العدوم  يف شورى املراحـط( 

 الز نية املتروعة دينياا. شه بفعاون الطالقفني و تاورمها ميان  عرةة اال ور
 

 الثاني : تنشيط اإلكتفاء الذاتي
 

األ ــــر الثــــا:  ــــن اولويــــاي الدولــــة اإبــــال ية، بالنســــبة شىل  طبيــــم قــــوانني اإبــــالم هــــوق 
 نتـي  اإ فقـاء الـكايت ـ وهـكا وان  ـان  ـن شـأن الدولـة شال انـه لـين خاصـاا كـا، شه  ـت ةـرد 

 ن .بقدر ا اانه يفمان  ن اإبهام يف هل
وقــــد حعــــت اللّــــه بــــبحانه احليــــاة ايــــث  ســــهت علــــى  ــــت احــــد شها ل يفعــــّد طــــوره، ةقــــي 

 (.1احلديثق رحم الّله ا رءا عرآل قدره ول يفعد طوره   
شه  قو ـاي احليــاة والفقــدم بغـّض النظــر عــن الوبـالت احلديثــة  وحــد يف العناصــر األربعـة ـ 

البسـي ، ةـان األرض للّـه وملـن عمرهـا،  على اصطال  القد اء ـ ةات انسان يفمان  ن البناء
و ــن الــزوا  البســي ، و ــن العــي  بالوبــالت البســيطة،  مــا  ــان آباقنــا  ــكلن، شىل نن ئهــر 
عصر الصناعة ـ ال  ل متفز  باإميان ةأةسـد  ـت شـيء ـ  مـا قـام بـبحانهق  ال  ـر شىل الـكين 

( وال يبعــد ان يــراد جبهــنمق اعــم  ــن 2بــّدلوا نعمــة اللّــه  قــراا واحلــوا قــو هم دار البــوار حهــنم(  
ــة  ــن ريــاض اجلنــة،  مــا ان الــدنيا القابــدة حقــرة  ــن  حهــنم احخــرة، شه الــدنيا الصــاحلة رًو

 (.1حقر النار، ويف احلديثق ان احلّمى  ن ةو  حنهم   
وقد ه رنا يف  فاب احداب والسننق ان الدنيا واحخرة شـيء واحـد ا فـدادي  ـط  غـرّي يف 

 (.2واملزايا ولكا قام ببحانهق  وان حهنم ّيطة بالااةرين(  اخلصوصياي 
 (  شىل غري هلن مما لسنا بصدده احن.1وقام  عاىلق  امنا يأ لون يف بطو م ناراا(  

وعلى اي حامق ةاإ فقاء الكايت قسم  نه واح ، وقسم  نه  سفح ، وقد املعـد شليـه 
قى على  ن درس القرآن احلايم بدقة، وراحط بصورة عا ة آالآل احياي والرواياي  ما ال خي
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 البحار والوبالت واملسفدرك.
ةـــ ها  ـــان اإنســـان قانعـــاا، ول ياـــن  بـــكراا وال  ســـرةاا، متاـــن  ـــن اإبـــفغناء، وقـــد ورد يف 

( ال لنقســـه ةحســـ  بـــت وحـــىت للبـــكم علـــى 11احلـــديثق نعـــم العـــون علـــى  قـــوى اللّـــه الغـــىن 
 احخرين، و عمري احلياة.

 

 قبل الحرب العالمية الثانيةالعراق 
 

وا: اه ـر حيّـداا  يـف  ـان العــراق  ـكلن قبـت احلـرب العامليــة الثانيـة، حيـث  ـان يســفقاد 
  ن  ت شيء حىت  ن بعر احليواناي  وقود يف  ثت شبيار الفنور لفهيئة اخلبز وغري هلن.

 علــف و ــان يســفقاد حــىت  ــن  مــوم املطــابس  يف صــنط احلــرب( وحــىت  ــن نــوى الفمــر  يف
 احليوان( وحىت  ن  دةوع اإنسان  يف  سميد املزارع( شىل الف شيء وشيء.

رنيد  ت هلن انا بنقسي، ال باخبـار احـد،  رنيفهـا رني العـني يف اخلـار  اليـو ي، الرقيـة 
 يف الافاب الفارخيي.

ونه ر ني اا ان  ر بالء املقدبة وحدها،  اند  صـنط اربعمالـة قسـم  ـن اقسـام الصـناعة 
 دوية ال   ان اإنسان  فا  اليها يف خمفلف شؤونه.الي

وحـــىت ان بســـا ني  ـــر بـــالء  انـــد  صـــّدر ننـــواع القا هـــة وخاصـــة الرب قـــام والليمـــون شىل 
 خمفلف األقاء،  ما ان متر  ر بالء  ان  عروةاا وله شهرة خاصة يف صناعة الدبن و صديره.

عقـــاقري الطبيـــة واإبـــفقادة  نهـــا يف و ـــان لاـــر بـــالء اليـــد الطـــوىل يف  راعـــة األعتـــاب وال
ــى، و ــكا اإبــفقادة حــىت  ــن  ثــت العقــرب واحليــة حيــث  انفــا  ســفعمالن لقوالــد   عاجلــة املًر
عالحية، وغري هلن  ثري، ةان الّله ببحانه خلم  ـا يف الاـون خلد ـة اإنسـان لاـن اإنسـان 

 (.1رحبد   حيث دخت يف احل ارة ـ بدون  ظلة اإميان ـ ًاقد عليه األرض مبا
ةالال م ارحاع هكه احلالة على  ا  اند عليه، ةاّن  ر ها نّدى شىل هكا السيت اجلارآل  ن 

 األ راض واألعراض، والققر واحلر ان، والفحارب والفياهب.
( وهـكا  ـا نتـاهده 2ةقد قام ببحانهق  و ن نعـرض عـن ه ـري ةـ ن  لـه  عيتـة ًـنااا( 

 ر الّله ببحانه حيث  ان العي  الرغد واحلياة اهلانئة.احن، بعد ان شاهدنا اإقبام على ه 
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هـــكا  ـــط غـــض النظـــر عـــن االشـــفغام باألعمـــام االبـــفثمارية نو الفنمويـــة  ـــن قبيـــت الغـــزم 
والنسج واحليا ة والفطريز واخلياطة والّنيارة واحلدادة و ربية األمساك والدواحن والطيور، وغرس 

وصـــــنط نقســـــام الســـــياد وخمفلـــــف األوا: اخلزةيـــــة  االشـــــيار و رع اخل ـــــر والنبا ـــــاي واألوراد،
 واحليرية  ن قدور الطبس شىل ااري املياه.

 

 الثالث : تشجيع بساطة العيش
 

األ ر الثالث  ن نولوياي الدولة اإبال ية بالنسبة شىل  طبيم قوانني اإبالم هوق العي  
 ببساطة واحلث عليه وعدم الفعقيد وااللفواء ةيه.

بقه ال خيفث بالدولة، وامنا للدولة احلصة الاربى  نها، وهلـن بسـب  ان وهكا األ ر  سا
الناس ينظرون شىل القوة نظرة اإقفداء واإحرتام، واال ةات ةرد يـفمان ان يطبقـه بقـدر نقسـه، 

 وان  ان بع ه خاصاا مبراةم الدولة واع الها ني اا.
 قـــدم اإبـــالم حيثمـــا  ةـــ ن العـــي  ببســـاطة  ـــن دون الفـــواء وال  عقيـــد،  ـــان  ـــن ابـــباب

  قدم، بواء يف نوم ئهوره ام بعد هلن، يف احليا  ام غري احليا   ن بالر بقاع األرض.
والبساطة ق  لاة نقسية قبت ان  اون عمالا خارحـاا، وحر ـة حيويـة، و ـن ةوالـدها بـرعة 

 احلر ة، ونتا  الرو ، واحراء العدالة، والفمان  ن اإبفيعاب.
 (.1سالم ق  ّققوا  لحقوا   وقد قام علي عليه ال

 (1وقبت هلن قام القرآن احلايمق  و ا ننا  ن املفاّلقني(   
 (.2وقام  عاىل ق  يريد الّله بام اليسر وال يريد بام العسر(  

 (.1وعن علي عليه السالم ق امليسور ال يسق  باملعسور  
 (.1وقوله ق  ا ال يدرك  له ال يرتك  له   

 (.1ال    املفاّلقني   ويف احلديثق والّله
وني ااق ان الّله  بارك و عاىل  ّ  العبد ياون بهت البيـط، بـهت التـراء، بـهت الق ـاء، 

 (.6بهت اإقف اء    
 (.7ويف احية الارميةق   ا لام شها قيت لام انقروا يف ببيت الّله اثّاقلفم شىل األرض(  
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العطرة للمعصو ني  ن نهت البيـد علـيهم شىل غريها  ن األياي والرواياي الاثرية والسرية 
 السالم .

ةقــد وردق ان ةاطمــة الزهــراء عليهــا الســالم اهــدي  ــا  ــان عنــدها  ــن الســرت والســوار شىل 
 (.8ربوم الّله صلى اهلل عليه وآله وبلم  ليقسمهما بني اصحابه  

ابـرع  ـن ويف حديثق  ان علياا عليه السـالم  ملـا قيـت لـه يف ان خيـي   ّمـه قـامق والوقـد 
 هكا.

 وعن ربوم الّله صلى اهلل عليه وآله وبلم  انه قامق يسِّروا وال  عسروا.
وعـن اإ ــام الصــادق عليــه الســالم  انــه قـامق الن شــيعفنا يف اوبــط ممــا بــني هه وهه واشــار 

 (.1شىل السماء واألرض  
 (.2و ان علي عليه السالم  ينام على الرتاب حىت لق  بأيب  راب  

 (.1م صلى اهلل عليه وآله وبلم  ينام على احلصري حىت يؤثر يف حنبه   و ان الربو 
 و اند الزهراء عليها السالم  تفمت بعبالة  رقعة.

واإ ــام احلســن عليــه الســالم  و ــكلن اإ ــام احلســني عليــه الســالم  وبقيــة األلمــة علــيهم 
هم علــــى ةقــــراء املدينــــة الســــالم   ــــانوا  ملــــون بأنقســــهم احربــــة الــــزاد واملــــام ويو ّعو ــــا بايــــدي

وحماوجيها، حـىت رنى اثـر  لـن األحربـة علـى عـوا قهم علـيهم السـالم ، وشىل غـري هلـن ممـا هـو  
  ثري ملن  فّبط هلن.

 وهت لانسان وقفانق وقد للفعسري يف ا  وره، ووقد للوصوم شىل هدةه؟
 نو هــــــت لانســــــان  ــــــامق لصــــــرةه يف الــــــفيّمالي والفتــــــريقاي، و ــــــام لصــــــرةه يف القــــــيم

 واألهداآل؟.
وصدق علي عليـه السـالم  حينمـا قـام لاا بـهق  ًـّيم بـني اخلطـو  يف الافابـة ةـان بيـد 
 ـــام املســـلمني ال يفحمـــت ةـــوق هلـــن( ني ال يفحّمـــت الفصـــّرآل غـــري املســـؤوم حـــىت وان  ـــان 

 بالفوبعة بني اخلطو  املسفلزم هلن لصرآل نوراق ن ثر.
واإ ـــام عليـــه الســـالم   فحـــرك شـــقفاه  وعنـــد ا قـــام لـــه احلـــاّلق وهـــو يريـــد اصـــال  شـــاربه

الشــفغاله الــدالم بــك ر اللّــه  عــاىل ـق اطبــم ةمــن حــىت اصــلح شــاربن، احابــه عليــه الســالم  
قالالاق الوقد نبرع  ن هلن ـ على  ا بباا ـ ةانه عليه السالم ل يرض نن يرتك على حساب 
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 اصال  شاربه ه ر الّله  عاىل حىت ولو مبقدار هكه اللحظة.
حــواب  ــن اشــقم عليــه عليــه الســالم  ممــا رآه  ــن بــهره يف بــبيت اللّــه ورعايــة  صــا   ويف

رعيفه حيث طر  عليه نن يسرتيح شيئاا قليالا يف الليـت ويف النهـار قـام عليـه السـالم ق شن منـد 
 النهار ًّيعد  رعي  ، وشن مند  الليت ًّيعد  نقسي.
عليهـا السـالم ملّـا قالــد لـه اشـقاقاا عليــهق وقـام الربـوم صـلى اهلل عليــه وآلـه وبـلم خلدجيــة 

نال  نام يا ربوم الّله؟ حيث قد قلّـت  ـن نو ـه بعـد نـزوم الـوحي عليـهق لقـد   ـى عهـد النـوم 
 يا خدجية.

 والبساطة جي  نن  راعى يف  ت شيء وقن نلمط شىل مجلة  نها املاعاا ال ابفيعابااق
 الوالدة . - 1
 األ ت والترب . - 2
 السواك . - 1
 الفدهني والفعطّر. - 1
 احلالقة. - 1
 اإبفحمام . - 6
 الفنظيف والفنّظف . - 7
 املسان . - 8
 املر   . - 9

 امللبن . - 11
املترب ق حىّت ورد يف احلديثق نعم احنية الاف. وورد ني ااق بؤر املؤ ن شـقاء   - 11

 1.) 
 (.2األيدي  املأ ت ق ةقد حاء يف اخلربق خري طعا ام  ا  ثري عليه  - 12
 صنط الطعام. - 11
 السقر. - 11
 اإقا ة . - 11
 العمارة . - 16
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 البناء والفأبين. - 17
 الزراعة . - 18
 الفيارة . - 19
 املفير . - 21
 الصناعة . - 21
 الثقاةة . - 22
 األخك . - 21
 العطاء . - 21
 ال ياةة . - 21
 البيط . - 26
 التراء . - 27
 الناا  . - 28
 لطالق .ا - 29
 املوي ، نيق شؤون األ واي. - 11
 الفأثيث ، نيق  أثيث البيد واّت و ا نشبه. - 11
العبادة، ةقد قام ربـوم اللّـه صـلى اهلل عليـه وآلـه وبـلم ملـن رآه قـد  ـأثّر بالعبـادةق  - 12

ان هــكا الــدين  فــني ةأوغــت ةيــه برةــم وال  ــبغض شىل نقســن عبــادة ربّــن ةــ ن املنبــّد ال ئهــراا 
اا قطط   نب  (.1قى وال نًر

 الق اء، ني ق احلام بني الناس. - 11
 الترا ة . - 11
 الفقسيم لارث وقوه . - 11
 الدوالر و راةم الدولة . - 16
 احلر ة يف قبام ق الفثاقت واخللود شىل ألرض، نو الفحّرك با كة وحالم. - 17
 الصداقة . - 18
 املعاشرة . - 19
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 العترة الزوحية . - 11
 الكهاب واويء. - 11
الر ـــوب والنـــزوم، يف قبـــام امللـــوك وقـــوهم الـــكين يفاّلقـــون ةيهمـــا، ويف  ـــّت شـــيء  - 12

 ويصنعون ةيها ا كّة و و بة، وشو ة وحالالا.
 الافابة، يف قبام  ن ال ياف  شالّ بقلم خان نو بورق خان نو  ا نشبه. - 11
 م  ن يدير بعسر(.ادارة اال  ور  ةمنهم  ن يدير بي سر، و نه - 11
 عقد اوالن. - 11
اجللوس يف اولن، قام  عاىلق  شها قيت لام  قس حوا يف اوالن ةاةسحوا يقسـح  - 16

 (.1الّله لام(  
  ربية األوالد. - 17
 السياقة. - 18
 الفعليم والفعّلم . - 19
ريهــــا( شىل غــــري نو القنيــــة، نو غ -الفمــــرين واملماربــــة  بــــواء الرياًــــية. نو احلربيــــة  - 11
 هلن.

و ــن املعلــومق ابــفثناء  ــوارد ال ــرورة وقوهــا  ــن  ــت هلــن، ةــ ن الاــالم امنــا هــو يف بنــاء 
 نصت احلياة، ال  وارد اإبفثناء.

 

 البساطة واإلتقان
 

ــه  عــاىل  ــّ  شها عمــت  ــوع اإ قــان ة نــه حــاء يف احلــديثق اّن الّل وال ينــايف البســاطة  ًو
  ما ال خيقى.( 2نحد م عمالا نن يفقنه  

و ن الواًحق ان لّكة احلياة البسيطة ن ثر  ن لّكة احلياة املعقدة، وقد ورد يف هكه اال  ور 
 آياي ورواياي  ثرية جيدها الطال  يف  واًعها.
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 تعريف القانون

 
ق القانون قد يطلم باملعىن العام،  ثتق اطالق اإنسـان علـى الالـي التـا ت  21املسألة  

 اخلارحية.لألةراد 
وقــد يطلــم علــى املصــاديم اخلارحيــة هلــكا الالــي العــام،  ثــتق القــانون الفيــاري، والقــانون 

 املد:، والقانون الدوا، وقانون األحوام التخصية و ا نشبه هلن.
شهن ق ةـــ ن للقـــانون  اهيـــة، و قو ـــاي، ونقســـام، وقـــن يف هـــكا الافـــاب ل  ـــفم باملزايـــا 

ض القــــانون اإبــــال ي، ةلســــقة، وقانونــــاا، و صــــدراا، وحزليــــاي اإصـــطالحية، وامنــــا  ــــفم بعــــر 
نو علــى قـــو اجلزليـــة،  ـــأةراد  -شه هنـــاك  لـــي ةوقــه  لـــي آخـــر  -خارحيــة، علـــى قـــو الاليــة 

 و صاديم.
ورمبــــا  ســــد احلاحــــة شىل ه ــــر بعــــض اال  ــــور اجلانبيــــة واهلا تــــية ابــــفطراداا، نو اطــــراداا يف 

 نوع ار با  بالبحث. ابفطراد، وهلن ملا لفلن اال  ور  ن
ورمبــا عــّرآل القــانون بعــضق بأنــه  عرةــة  لمــا يلــزم علــى اإنســان نن يعملــه،  ــاه نقســه، 
و ــاه ربّــه، و ــاه ا بــر ه، و ــاه حميطــه، و ــاه الطبيعــة حيوانــاا نو نبا ــاا نو مجــاداا، ةقــد قــام علــي 

 (.1عليه السالم ق انام  سؤولون حىّت عن البقاع والبهالم  
ق ةالقـــانون كـــكا املعـــىن يتـــمت التـــريعة مبخفلـــف ةروعهـــا الققهيـــة واألخالقيـــة وعلـــى هـــكا

والرتبويـــة ممـــا يعـــم قـــانون القـــرد واحلاو ـــة يف خمفلـــف اـــاالي احليـــاةق اإحفماعيـــة واإقفصـــادية 
 والفيارية وغريها.

وحيث ان املهم عندنا ةقه القانون على اال بلوب الترعي اإبـال ي، ةـال يهّمنـا البحـث 
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 لقانون اليونا:، نو الرو ا:، نو الق ر س القدمي، نو قوانني محورايب، نو  ا نشبه هلن.عن ا
شه يف نظرنــا ان شـــريعة اللّـــه املفمثّلـــة يف صـــيغفها األخـــرية وهـــو اإبـــالم، هـــي وحـــدها الـــ  

 جي  نن يعفىن' كا دون  ا بواها.
الــــدة، حتّطمــــد هــــكا والــــبالد اإبــــال ية  ــــن اليــــوم الــــكي نخــــكي ةيــــه بفلــــن القــــوانني الب

الفحّطم الكي ال  ثيت له يف  اريس اإبـالم الطويـت، ولـكا ةـ ن نراد املسـلمون العـزّة ةـالال م نن 
 يرحعوا شىل قوانينهم املبنية على األدلة املفينة ال   قّد د اإشارة شليها.

 
 

 الحاجة إلى القانون
 

ان، لــه حــوالج ةرديــة واحفماعيــة ق  امنــا احفــا  اإنســان شىل القــانون ألنــه انســ 21املســألة 
 يف خمفلف اجلوان  .

ولـــين  مـــا قـــام االغريـــمق ألنـــه  ـــدّ: بـــالطبط ةيحفـــا  شىل حتقيـــم  فطّلبـــاي اإحفمـــاع، 
 واملفطّلباي ال ميان حعلها يف املسار الصحيح شالّ بالقانون.

ون وهلـن ألنـه لـو ةـرض ان انسـاناا عـاك وحـده يف غابـة نو  هـف الحفـا  ني ـاا شىل القـان
الــكي يــنظم بــلو ه  ــط نقســه،   ــاةاا شىل القــانون الــكي يــنّظم بــلو ه  ــط خالقــه و ــط الاــون 

 بصورة عاّ ة.
وبكلن ئهرق ان قوم بعض القالبقةق انـه لـو  ـان اوفمـط  ثاليّـاا  اّونـاا  ـن القالبـقة ل 

  فج شىل القانون، غري  ام.
اي العدالــة والنزاهــة، نةلــين  يــف ولنقــرض ان  ــت ا ولئــن القالبــقة  ــانوا يف نعــال درحــ

اخفالآل احراء يوح  بينهم الفخاصم والفداةط؟ نولـين هلـن ااحـة شىل قـانون يقـّرره  ـن هـو 
نو يقّرره ن ثريّفهم، شها  ـانوا يـرون هلـن، نو حسـ  القرعـة نو نّي  -شها اعفقدوا به  -ةوقهم 

  يزان آخر يّفققون عليه؟
فمـــط،  همـــا  ـــان اوفمـــط بـــدالياا، نو  فوّبـــطاا، نو شهن ق ةالقـــانون ال م لفنظـــيم شـــؤون او

 ثالياا ويف غاية السمّو والرةعة، حيث ان الال م نن ياون هناك  قيـاس لسـري القـرد واإحفمـاع 
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 .-وهكا هو  عىن القانون -يف خمفلف حوان  احلياة 
ة علـى و ا ه رناه هنا هو  قصودنا بالقـانون يف هـكا الافـاب، وشالّ ةالقـانون قـد يطلـم لغـ

 القاعدة املطّردة بواء يف العلوم اإحفماعية، نم السيابية، نم الطبيعية، نم غري هلن.
وكـــكا املعـــىن يقـــامق قـــانون اجلاهبيـــة وقــــانون ار،يـــدس وقـــانون العـــرض والطلـــ ، وقــــانون  

  راشام يف النقود، والقانون الرياًي، وغري هلن.
  بابــمق القــانون  مــا مسّــى اّّقــم القمــي وكــكا املعــىن ني ــاا مسّــى ابــن بــينا  فابــه يف الطــ

قـــدس بـــره  فابـــه يف علـــم اال صـــومق القـــوانني وقـــام احلاـــيم الســـبزواري وهـــو يعـــّرآل املنطـــم يف 
  نظو فهق

 قانون آا  يقــى رعايفه       عن خطأ القار وهكا غايفه
 ةسّمى املنطم قانوناا.

الـــكي ه رنـــاه  ثـــتق القـــانون  وقـــد يطلـــم لقـــ  القـــانون علـــى ةـــرع  ـــن ةـــروع القـــانون العـــام
 املد:، نو قانون العقوباي، نو قانون األحوام التخصية نو غري هلن.

وعلــى هــكاق ةللقــانون ثــالث اطالقــايق عــام، وخــان، ونخــث، والقــرالن احلاليــة واملثاليــة 
 هي ال   عنّي املراد به.

 

 ) أصل لفظ القانون (
 

و عريب، نو دخيت؟ نيق  ن قبيت القسـطاس مث ا م قد اخفلقوا يف اّن لق  القانون هت ه
ألنّــه علــى  ــت حــام قــد صــار ةعــالا  -وال يهّمنــا البحــث عــن هلــن يف هــكا املقــام  -وقســورة 

 عربّياا،  ما هو شأن  ت اللغاي بالنسبة شىل الدخيت الكي صار حزءاا  ن  لن اللغة.
، ةاملسفثىن قـانون يف ئروةـه،  وال ةرق يف  سمية القانون قانوناا، نن ياون نولياا نو ابفثنالياا 

  ما ان املسفثىن  نه قانون يف ئروةه ني اا.
وممّا  قد م يعرآلق ان القانون عبارة عن اموعة  ـن القواعـد الـ   ـنّظم عالقـاي القـرد  ـط 

بقطــط النظــر عــن عالقـــاي القــرد  ــط اللّــه بــبحانه ةيمــا نعفقــده قـــن  -نقســه نو  ــط افمعــه 
قـــرد  ـــط  ـــا يعبـــده نو يعفقـــد بـــه  ـــن غـــري اإهليـــني، ةعّبـــاد البقـــر  ـــثالا اإهلّيـــون، نو عالقـــاي ال
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يعفقـــدون بلـــزوم اإبفتـــقاء يـــوم العيـــد ببـــوم البقـــر، ةهـــكا قـــانون عنـــدهم ةقـــ ، ةيخّصـــهم وال 
ة نــه شها صــار شــيء قانونــاا بــاملعىن األخــّث، الــكي يتــمت االجيــاب والســل   -يتــمت غــريهم 

هلن على ا باعه ةق  دون غريهم ممّـن ال يعفقـد بـكلن املبـدن املانع ني  عن النقيض، ة نه ي قسر 
 الكي  قرع  نه هلن القانون.

وامنا ه رنا هكا التر  األخري، ألنه ال ي قسر غري اال باع، بت لغريهم نن يأيت مبا يف قانونه 
ال ي قســر علــى عــدم شــرب  - ــثالا  -اخلــان بــه، وهــكا  ــا نســميه بقــانون اإلــزام ةغــري املســلم 

 مر،  ما ان املسلم يف بالد غري املسلمني ال ي قس ر على شرب اخلمر، و ا نشبه هلن.اخل
و ن هلن ئهرق ان  ون القانون قاعدة عا ة، ال يراد بهق لزوم انطبـاق القاعـدة علـى  ـت 

حســ   ــا  -نةـراد اوفمــط. ال يف املســفثىن وال املســفثىن  نــه، ةقــد  اـون القاعــدة لطبقــة  عّينــة 
 .-بواء  ان الّله ببحانه،  ما نعفقده، نم القئة الفتريعية  وصقه املترّع

ةالقاعـدة الــ   ــنّظم  يقيــة عمــت الققهـاء، نو اخلطبــاء، نو األطبــاء، نو الفّيــار، نو الــزرّاع، 
نو الصــّناع، نو العّمــام،  ســّمى قانونــاا، ةمــا دام اإنســان  ّفصــقاا بفلــن الصــقة ياــون  تــموالا  

ها خــر  عــن هلــن الوصــف ل يتــمله هلــن القــانون ألنــه صــار  ــن لفلــن القاعــدة القــانون ةــ 
ــوع، ةــ ها دخــت يف وصــف آخــر،  مشلــه قــانون  - اّــا ي يصــري طبيبــاا -الســالبة بانفقــاء املًو

 املنفقت شليه.
اــن شنفقــام، نو  ــان اإنفقــام  وهــكا ال يعــين ش اــان اإنفقــام، بــت األ ــر  ــكلن وشن ل مي 

 ء، وقوانني الرحام، والثا:،  قوانني األطقام وقوانني الابار.ال  اا، ةاألومق  قوانني النسا
مث ان القـــانون قـــانون وشن انطبـــم حامـــه علـــى شـــخث واحـــد،  مرحـــط الفقليـــد شها ةـــرض  
 ونـه واحــداا ةقـ ، ةــ ن القـانون يقــومق جيـ  نن ياــون افهـداا عــادالا، شىل آخـره، و ثلــه ني ــاا 

ــعية  ثــت قــانون صــالحياي رلــ ين الــو راء، نو رلــين اجلمهوريــة، نو  ــا نشــبه يف القــوانني الًو
 هلن.

نعـــم، شها ابـــفعمت هو الصـــالحية صـــالحي فه يف عـــزم نو نصـــ  نو  ـــا نشـــبه،  ثـــتق عـــزم 
و يت نو نصبه، نو  عطيت صحيقة، نو  ا نشبه، ل يسم هلن قانوناا، بت هو  ـن بـاب  طبيـم 

 الاربى على الصغرى اخلاصة.
الصــغرياي ال جيعلهــا قانونــاا، وامنــا القــانون هــو القاعــدة و ــن هلــن يعــرآلق ان الفاــر ر يف 
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 العا ة ال   اون  لن الصغرياي  صاديم هلا.
 
 

 القانون األسمى
 

للقـرد، وقـد ياـون للميفمـط،  -باألخرة-ق  قد  قّدم ق ان القانون قد ياون  22املسألة 
ن ياــون ألحــت لاــن الغالــ  انــه  نظــيم روابــ  اوفمــط بع ــه  ــط بعــض،  ــن غــري ةــرق بــني ن

حيــــاة اإنســــان العالليــــة، نو اإحفماعيّــــة، نو اإقفصــــادية، نو األحــــوام التخصــــية، نو عالقــــة 
 احلا م باّاوم، نو بالعان، نو العالقاي الدولية، نو  ا نشبه هلن.

وعليــه ق ةاــت  ــن املــرياث، والــزوا ، والطــالق، والق ــاء، والتــهاداي، والبيــط، واإحــارة، 
ة، واملســاقاة، وامل ــاربة، وغريهــا  ــن العقــود وااليقاعــاي  ّلهــا داخلــة يف هــكه والــرهن، واملزارعــ

 الاّلية.
وحيـث انــا نــرى صـّحة اإبــالم و طابقفــه للواقـط يف  ــت  ــا قالـه  ــن الاليّــاي واجلزليــاي، 
ةقانونه صحيح يف  ت التؤون، وهو  فوّبـ  بـني املـكهبني الـكين بـادا بـالد الغـرب والتـرق، 

ي الــكي يعطــي للقــرد علــى حســاب  قلــيث اجلماعــة، واملــكه  اإشــرتا ي  ــن املــكه  القــرد
الـكي هـو بـالعان، وقـد ئهـر اإشـاام يف  ـال املـكهبني، ولـكا  ـام الرنمسـاليون القرديـون شىل 
شـــيء  ـــن اإشـــرتا ية، و ـــام اإشـــرتا يون شىل نـــوع  ـــن القرديـــة، و ـــط هلـــن ةهمـــا يف طـــريف 

 الم، ويكعنوا له ويؤ نوا به.اإةرا  والفقري  حىّت يصلوا شىل اإب
 

 مقّومات تطبيق القانون
 

ق  الدين واألخالق هلما  عىن عـام يتـمت  ـت حوانـ  احليـاة، قـام بـبحانهق  21املسألة 
 (.1 هلن الدين القّيم(   

ا ب ع ثد  ال متِّم  اارم األخالق     ( وغري هلن.2وقام صلى اهلل عليه وآله وبلم ق شمن 
اد بالـــدينق العقالـــد و ـــا نشـــبه، وبـــاألخالقق الق ـــالت األخالقيـــة  وهلمـــا  عـــىن خـــان ةـــري 
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  السالم والفواًط واحرتام الناس و ا نشبه.
يف القـــانون  -ةعـــالا -و ـــال األ ـــرين وشن  ـــان هلمـــا حـــزاء دنيـــوي وا خـــروي، شال ان الاـــالم 
م آخــر نو يف نّي  قــا-الــكي ياــون خمالقــه  عاقبــاا بنــوع  ــن العقوبــاي الــ  قــّرري يف التــريعة 

 .-عند  ن ال يعرتآل بالتريعة
 بواء  ان عقوبة بدنيةق  احلد والفعزير.

 نم عقوبة حتديديةق  السين، واملنط عن اخلرو   ن البلد، واملقاطعة اإحفماعية. 
 نم عقوبة  اليةق  الدياي وبالر الغرا اي.

لبلــدي نو نم عقوبــة  عنويّــةق  احلر ــان عــن الفصــويد، نو  ــن انفمالــه  ع ــو يف اولــن ا
 الن اال ّ ة ـ  ثالا ـ .

 نم عقوباي ا خر  املنط عن السياقة، و ا نشبه هلن.
ـط  ة ن القانون شها ل يان وراء ه  رادع ل ميان  طبيقه يف اخلار ، ةف يط املصلحة ال  ًو

 القانون  ن نحلها.
 ال يقام ق الرتغي   اآل يف الفطبيم.

يف  طبيــم القــانون، ولــكا نتــاهد ان ن ثــر الــكين ألنّــه يقــام ق لــين للرتغيــ   قعــوم الــردع 
يصــّلون الصــلواي اخلمــن ال يصــّلون صــالة الّليــت  ــط  ــا ةيهــا  ــن الثــواب العظــيم، بــت احيانــاا 
ياــون ثــواب الواحــ  نقــّت  ــن املســفحّ  مبرا ــ ، و ــط هلــن ةــ ن النــاس يــأ ون بالواحــ  وال 

اب الواحـ ، ةـ ن الثـا: نقـّت  ـن يأ ون باملسـفحّ   ثـت ثـواب السـالم املسـفحّ ، وثـواب اجلـو 
 األوم عتراي املرّاي، و ط هلن ة ن الناس يفقي دون باجلواب، وال يفقّيدون بالسالم.

لاـــن ال خيقـــىق ان الـــردع املرت ّـــ  علـــى  ـــرك القـــانون لـــين هـــو اّـــّرك الوحيـــد شىل اإلفـــزام 
لنقســـية واإحفماعيـــة بـــت الـــال م  ـــزا ن القـــانون  ـــط العوا ـــت ا -خصوصـــاا يف الســـرّ  -بالقـــانون 

 واحلقوقية و ا نشبه.
شهن ق ةــ ن الــال م لفطبيــم القــانون احفقاةــه بالرتغيــ  والثــواب  ــن حهــة، والــردع والعقــاب 

  ن حهة ا خرى .
ولقد  ان السّر يف جنا  اإبالم هكا النيا  اهلالت الكي دةط الناس شىل األ ام، هوق انه 

وحعـت هلـا ني ـاا  -ىل الفخويف  ن العقاب يف  ر هـا باإًاةة ش-حعت لقوانينه احرتام الثواب 
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احرتام الواقعية حيث نرى الناس ةوالد القوانني ال  شر عها هلم،  ثـتق ةالـدة النظاةـة، والنظـام، 
واإلفـــزام بالعهـــد، والصـــدق، واأل انـــة، والنتـــا ، واإبـــفقا ة، و ـــا نشـــبه،  مـــا وحعـــت ني ـــاا 

ى الّله ببحانه، قام  عاىلق وان  ن الّله ن رب(   احرتام ًر  (.1 وًر
ولــكا ةتــلد املاديــة  ــط  ــت بريقهـــا اخلــاّلب شه ل ياــن لقوانينهــا  لــن اإحرتا ــاي، بـــت 
ى واإحرام والفمّرد على القانون، وانفهاك احلقوق،  بالعان ةاّلما  قّد د املادية،  ثر القًو

ـعي  ـط السـمّو الروحـي، وامللاـاي  األخالقيـة، واخلـوآل  ـن وهلـن ألنـه ل يقـرتن القـانون الًو
 (.1الّله ببحانه، واحلّ  له  عاىل ة ّن اّّ  ملن     طيط   

 

 بين الدين والقانون واألخالق
 

مث انن قد عرةد ممّا  قّدمق ان بني الدين وبني القانون واألخالق عمو اا  طلقاا، شه  ّلما  
بــالم الــكي هــو ديــن علــى  ــا نــراه  ــن اإ- ــان نخــالق نو قــانون  ــان الــدين ولــين العاــن 

ةالعقيــــدة باملعــــاد ديــــن ولــــين بأحــــدمها، بينمــــا الفواًــــط وقــــانون األحــــوام  -يســــفوع  احليــــاة
 التخصية دين  المها.

والغال  ان األخالق باملعىن األخث عبـارة عـن قواعـد ندبيّـة لـه حـزاء الفأنيـ   ـن الـنقن 
خـــرة، ةـــ ّن  ـــن ل يســـّلم علـــى و ـــن اوفمـــط، وشن ل ياـــن ةعلـــه حمر  ـــاا، وال عليـــه عقـــاب يف اح

النــاس  ــثالا ةقــد ار اــ   ــا خيــالف األخــالق و ثــرياا  ــا يؤنّبــه ًــمريه واوفمــط، لاــن لــين لــه 
 حزاء العقوبة يف الدنيا وال يف احخرة.

واألخالق رمبا ياون ئاهراا وحسناا  الفواًط، نو ئاهراا وبّيئاا  اثـرة األ ـت، ورمبـا ياـون 
ـــ ـــة باطنـــاا وحســـناا  حســـن النّي ة وحســـن الظـــن بـــاحخرين، ورمبـــا ياـــون باطنـــاا وبـــّيئاا  ســـوء النّي

ــة الســّيئة  مــا يف القــرآن احلاــيم ال عقــاب  واحلســد  ــا ل يظهــر بيــد نو لســان، علمــاا بــأّن النّي
عليها يف احخرة وشن  ان  اب  اإنسان كا، ن ا النية احلسنة ةيثاب عليهـا يف احخـرة،  مـا 

 يف النصون.
م دوا مبا ل يقعلـوا ةـال نعم، قام بب حانهق  ال حتسنّب الكين يقرحون مبا ن وا، و ّبون نن   

 (.1حتسبن هم مبقا ة  ن العكاب(  
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( وحيـــث ان  قصـــيت الاـــالم يف هلـــن 2ويف آيـــة ا خـــرىق  شن  اللّـــه ال  ـــّ  القـــرحني(   
 خار  عن  قصود البحث ةنو له شىل  ظانّه  ن اال صوم واألخالق.

 

 رامنّية الح
 

ن ا نية  ا هو حرام قانوناا  نّية القفت والزنا ةبنقسها ليسد حرا ـاا ولـين هلـا العقـاب، وشن  
 ان هلـا قـبح ةـاعلي، شالّ شه قورنـد بالقعـت، ةـ ّن القعـت حينئـك ياـون العقـاب عليـه   ـاعقاا، 

ة ن األوم وهلن للقرق بني  ن يقفت ناوياا القفت، وبني  ن يقط القفت  نه ناوياا الصقط احلرام، 
 و اون الدية حزاء قفله. -ني يؤّدب ةق -يقاد   نه، خبالآل الثا: حيث يعّزر 

حســ  املقــر ر يف -و ــكلن احلــام يف القــرق بــني  ــن يــز: ناويــاا الزنــا حيــث جيلــد نو يــرحم 
ــعه  ــن دون قصــد الــدخوم شطالقــاا، ةــدخت  -ةقـه اإبــالم وبــني  ــن يال ــن املــرنة اّّر ــة مبًو
ره، حيث يعّزر للمال سة املقصودة، ولين عليه احلـّد املقـر ر للزنـا، شىل غـري هلـن  ن غري اخفيا
  ن األ ثلة.

(  ةهو ةيما عمت عن نّية، 1نّ ا قوله صلى اهلل عليه وآله وبلم ق امّنا األعمام بالنّياي   
نين ال  ا شها  اند نّية  ـن دون عمـت، وةيمـا  انـد النيّـة  ـؤثر يف  وحيـه العمـت، ةفطهـري الـ

 ثالا ال  وحِّهه النّية، و كلن  نيين الطاهر، ةمن نخك يده النيسـة حتـد املـاء  طّهـري بأيّـة 
عها عليه. ط يده على البوم  نّيسد بأيّة نّية ًو  نّية نخكها حتفه، و ن ًو

ن ا  ن صّلى ر عفني صباحاا ة ن قصد كـا الناةلـة ل يـؤّد القري ـة، وشن قصـد كـا القري ـة 
رلــد هّ فــه، وهاــكا  ــن  ــان عليــه صــوم يــوم نــكراا، وصــوم يــوم احــارة، نو دينــار ةقــد نّداهــا وب

ساا ودينار نكراا، شىل غريها  ن األ ثلة.  ، 
(  ةاملرادق ان النّية هـي 1ونّ ا قوله صلى اهلل عليه وآله وبلم ق نّية املؤ ن خري  ن عمله  

ث اخلري نو التـّر، نو األة ـت نو القالد والعمت هو اجلندي، شه  ت انسان يوّحهه نّيفه شىل حي
 األبوء، و ن الواًحق ان القالد نعلى  نزلة  ن اجلندي.

 ويف احلديثني  قصيت  ك ور يف  ف  احلديث واألخالق.
ومما  قّدم  بـنّيق ان القعـت قـد ياـون بـال لـون وامنـا يلّونـه النيـة خـرياا نو شـرّاا، نو ال نحـدمها  
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رتام  ـط قيـام  يـٍد، ة نـه شن نـوى بقيا ـه اإبـفهزاء بـه نو  ما شها  قارن ايء عال واح  اإحـ
 احرتا ه،  ان قيا ه خرياا نو شرّاا، وشن نوى نن يأخك شيئاا  ن الد آل ل يان نحدمها.

  

 الرضا بفعل الغير
 

ــا بقعــت انســان ةعــت خــرياا نو شــرّاا، وهنــاك  قصــيت  بقــي شــيء يف هــكا الســياق، وهــو الًر
و ن قبلـه ه ـره التـيس املر  ـى يف الفقريـراي، لاـن ال عقـاب عليـه ه رناه يف  فاب اال صوم، 

ـي بقفـت  يـد  ـن دون نن ياـون لـه نيّـة  دخليّـة ةيـه، وشن  ـان  قانونـاا ـ يف بـّيئه ـ  مـا شها ًر
ــيد  عليــه العقــاب شن  ــان  ربوطــاا با صــوم الــدين، ولــكا وردق ولعــن اللّــه ا ّ ــة مسعــد بــكلن ةًر

ـاهم 2عقروها ةد دم عليهم( ( ويف القرآن احلايمق  ة1به  ( حيث حاء يف الفقسريق ا م بًر
 عمهم العصيان ةّعمهم العقاب.

 
 

 اُمور تخص القانون
 

ق ال ةرق يف حعت الّرد على خرق القانون، بني  االجياب والسل ، وان  ان  21املسألة  
قـا رة، واملخـا رة، الغال  حعت الردع على اال ور السلبية اي اّر ـاي  ثـتق الزنـا، والقفـت، وامل

 و ا نشبه هلن.
نعــم، يف  ــرك اإنقــاق علــى الزوحــة، ونتــو  الزوحــة علــى الــزو ، و ــا نشــبه هلــن، ياــون 

 الردع  فعلقاا برتك اإجياب، الن الواح  اإنقاق واإطاعة.
مثّ انــه قــد يفطــابم خــالآل القــانون  ــط خــالآل األخــالق، ةالقاعــت  ــثالا ملــا هــو خــالآل 

 نون  املر ا  للقفت وال رب والسرقة و ا نشبه هلن.األخالق وخالآل القا
وقــد يقرتقــان ةياــون خــالآل القــانون ولــين خــالآل األخــالق ـ عرةــاا ـ وان  ــان خــالآل 
األخــالق مبعنــاه الق ــقاض،  مــا شها خــالف قواعــد املــرور ـ بــدون حصــوم حــرم  ــن قفــت نو 

بـفحم عليـه العقـاب شبهة ـ ةان عمله هكا لين خالآل األخالق وان  ان خالآل القانون وا
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 املقرر ملن خالف.
مثّ انه عرآل  ن  عريف القانون و ن بيان هدةه ـ الكي هو بـعادة القـرد، حـىت ان بـعادة 
االحفماع ني اا راحعة شىل بـعادة القـرد، شه االحفمـاع عبـارة عـن األةـراد، وامنـا يقـدم االحفمـاع 

هــم، حيــث يــدور األ ــر  ــدار علــى القــرد يف حــام الفعــارض، الن املســألة  ــن بــاب األهــم وامل
 قــدمي ةــرٍد نو نةــراد ـق ان القــانون وثيــم اإر بــا  ببقيــة املعــارآل والعلــوم السيابــية واإقفصــادية 
ــط  واإحفماعيــة وغريهــا، بــت املتــرّع الحــ   ــت  ــا يــر ب   ــن  لــن املعــارآل بالقــانون، مثّ ًو

 القانون.
ط القانون شىل حد املنـط عـن النقـيض، واال  ـان  ـن قبيـت  وجي  ان  اون املصلحة يف ًو

 ا ينبغي نيق  ن املسفح  واملاروه يف لسان الترع، ال  ن قبيت الواح  واحلرام الـكي يعـرب 
 عنه بالقانون ـ يف هكا املبحث.

 
 

 بين الفطرة والقانون
 

ق  قــد عــرّب بعــض البــاحثني يف علــم القــانون عــن اال  ــور القطريــة بـــق  القــانون  21املســألة 
ملراد بهق  ا يراه العقـت اوـرد اخلـاا عـن شـوال  الز ـان واملاـان والعـاداي والفقاليـد الطبيعي( وا

 و ا نشبه هلن، وهو  ترتك بني مجيط العقالء، النه نابط عن القطرة.
قــام بــبحانهق  ةطــرة الّلــه الــ  ةطــر النــاس عليهــا ال  بــديت خللــم الّلــه هلــن الــدين القــّيم( 

قف ــيه طبيعــة اإنســان مبــا هــي طبيعــة، وهــو عبــارة ا خــرى عمــا (  ةــاملراد  بــالطبيعي(ق  ــا ي1 
 ه ره القالبقة واحلاماء واال صوليون  ن احلسن والقبح العقليني.

ةان العقت مبا هو ارد عن التوال ، وان العاقت الكي  فام شىل عقله يرى حسن بعض 
 األشياء  انقاه املظلوم  ن يد الظال، وقبح بعض األشياء  الظلم.

لطبيعــة مبـــا هــي طبيعـــة اعــم  ـــن  ـــت ةطــرة، ولـــكا يقــامق طبيعـــة الاــون، وطبيعـــة احليـــاة، وا
ـة بسـب   ـام نو حـاه  وطبيعة احليوان، وطبيعـة املـاء، شىل غـري هلـن ةهـي  قابـت اال  ـور العاًر

 نو قرابة نو عترية نو  ا نشبه هلن.
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يــة االلقــاء يف النــار و نــه  ــا يقــامق ان النفييــة الطبيعيــة للتــيء القــال:  ــكا،  ثــت ان نفي
االحـراق وهاـكا، ةانـه يـراد بـه ان السـب  يف نقسـه ـ  ـط قطـط النظـر عـن املـؤثراي اخلارحيـة ـ 
ـــه هلـــن املســـب ،  ـــن غـــري ةـــرق بـــني األقـــوام الـــ   قـــومق ا ـــا بفوليـــد نو باعـــداد نو  يفولـــد  ن

 بالّفوايف،  ما نشار شليه السبزواري يف  نظو فه.
 طو حيث حعت العدم عدلنيقوشىل هكا اإصطال  حرى ارب

عــدالا طبيعيــاا ق وهــو  ــا  ــان ينبــط  ــن القطــرة ويفســاوى ةيــه  ــت النــاس املفمــدنون يف  ــت 
 األ  ان واألقطار.

 وعدالا عرةياا ق وهو  ا  عارآل عليه مجاعة خاصة ممّا خيفلف ةيه األقطار واأل  ان.
األ ــوام، والعــدم العــريف  ــثالاق العــدم الطبيعــي هــو  قــبح القفــت، وانفهــاك العــرض، وبــرقة 

هو  مرور السياراي  ن حان  اليمني، إ اان ان جيعت مجاعة يف  اان خان نو يف   ـان 
 خان، املرور  ن حان  اليسار.

ـعي  وقد عرّب آخرون عن هكين القـانونني بقـانون اجلماعـة، وقـانون التـعوب، ةـاألّومق ًو
 البترية.ناك  ن  الحظاي خاصة، والثا:ق ةطري ناك  ن القطرة 

مثّ انــه قــد يفالقــى اإصــطالحان، بــأن   ــط اجلماعــة القــانون مبــا يواةــم القطــرة. ةالقــانون 
الطبيعي ـ  ثالا ـ  ّرم الزنا والربا، ألن األومق هدم للعوالت وبب   لأل ـراض والرهالـت، والثـا:ق 

احلـروب اخـرياا ةساد لأل وام و ادين للثروة عند األغنياء على حسـاب الققـراء ممّـا ينفهـي شىل 
 واجلماعة  عت الفحرمي ني اا.

وقــد اليفالقيــان بــأن   ــط اجلماعــة القــانون مبــا خيــالف القطــرة،  ثــتق اباحــة الزنــا والربــا يف 
وع بسب  مجاعة،  ما نرى هلن  يف اجلاهلية اال وىل واجلاهلّية احلالّية.   القانون العريف املًو

ةهـو يهيـ  باإنسـان  ـن داخلـه ويصـرم بـه  لان ال خيقىق ان نـداء القطـرة  وحـود دالمـاا 
ــط القــانون علــى خــالآل القطــرة عــال نــداء  ــن داخــت اإنســان يقــومق بــان هــكا  ابــداا، ةــ ها ًو
القــانون خطــأ وجيــ  ان يــزام، ولــكا يقــوم العقــالء  ــدرجيياا باإنفقــاد ويناشــدون بفعــديت القــانون 

عي املخالف للقطرة.  الًو
حيث جيد الترال  املناببة، وقد ياون بصوي خقـي وهكا النداء قد ياون بصوي عام 

 حيث ياون اإرهاب نو شرال  غري  ناببة.
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مثّ ان هــــكا النـــــداء  وحـــــود حـــــىت يف بــــاطن القـــــرد اوـــــرم، ممـــــا يظهــــر  ـــــن ةلفـــــاي لســـــانه، 
وصـــقحاي وحهـــه، وصـــغرياي بـــلو ه، ةـــ ها قفـــت انســـان انســـاناا، ولـــو اناـــر الـــف اناـــار، ل 

 ها انار ةامنا ينار باللسان، وقلبه  طمئن باإميان.يسان ًمريه عن  أنيبه، وش
ويف احيـاي والروايـاي املاعـاي  ثـرية شىل هـكه اجلهـة ـ  ثـت قولـه  عـاىلق ـ  مثّ ناسـوا علـى 

 (.1رقوبهم لقد علمد  ا هؤالء ينطقون(  
 و ثت  النقن اللوا ة( يف قبام  النقن الراًية(.

ســني والفقبــيح العقليــني،  ثــت قفــت  يــد ئلمــاا، مثّ انــه قــد ياــون التــيء اجلزلــي  ــورد الفح
 وابعاآل عمرو الققري.

وقد ياون الالي  وردمهـا  ـن غـري ةـرق بـني هـكا اجلزلـي نو هلـن، ةفنظـيم النقـت واحلر ـة ـ 
ط القانون ملرور السياراي ا ـا  ـن حانـ  اليمـني نو حانـ  اليسـار، حـىت ال   ثالا ـ يقف ي ًو

ـى وال ــرر وال ـرار، ةي ـ ط العقــالء القـانون علـى األوم، نو علــى الثـا:،  ـط انــه ال يلـزم القًو
ط القانون على ايهما.  ةرق يف ًو

ولــكا نـــرى ان الـــبالد  فلـــف يف  ثــت هـــكا القـــانون، و ـــكلن يف  ثــت قـــانون الوقـــوآل علـــى 
 اإشارة احلمراء نو اخل راء، شىل غري هلن  ن األ ثلة.
هلم علــيهم الســالم ق ان للّــه علــى النــاس مثّ انــا ه رنــا يف شــر  الربــالت وحــه اجلمــط بــني قــو 

حّيفـنيق حّيـة ئــاهرة وحّيـة باطنــة، ةأ ـا الظـاهرة ةالربــت واألنبيـاء واأللمــة علـيهم الســالم ، 
 (.1ون ا الباطنة ةالعقوم   

 (.2وقوهلم عليهم السالم  ق شّن دين الّله ال يصاب بالعقوم  
 ن العقالد، واألخـالق، واألحاـام، ةـان ة ّن املراد باألّومق  ا ةيه للعقت اام  ثتق مجلة 

العقت  ام بأن للاون اهلاا واحداا عدالا حّياا قي و اا قادراا عاملاا، وان الصدق واأل انـة حسـنان، 
وان القفـــت والزنـــا قبيحـــان، و اـــم بـــان علـــى اإنســـان ان يطيـــط خالقـــه، وان يتـــار  ـــن انعـــم 

 عليه.
 ثـتق حزليـاي األحاـام ـ يف قبـام القيـاس ـ ةـان واملـراد بالثـا:ق  ـا لـين ةيـه للعقـت اـام 

العقت ال اام له شىل ان يعرآل ملاها حعت التـارع الديـة يف القفـت الـف دينـار، وملـاها ان صـالة 
 الصبح ر عفان، وان الصوم يف شهر ر  ان، شىل غري هلن  ن األ ثلة.
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نظاةـة، ونزاهـة القاًـي وعلى هكاق ةالقانون الطبيعي ـ غالباا ـ يـأيت بالاليـايق  ـالنظم، وال
والتـــاهد، وارحـــاع حـــم  ـــت انســـان شليـــه، وعـــدم ن ـــت ا ـــوام النـــاس بالباطـــت، بينمـــا القـــانون 
عي يأيت بالفطبيقاي واجلزلياي ـ وان  اند هي  لياي ني اا  ن الدرحة الثانية، ني  لي  الًو

جلمعـة، ةوقـه  لـي ـ  ثـتق ان  اـون بـاعاي العمـت وـان بـاعاي، وان  اـون العطلـة يف يـوم ا
 و ا نشبه هلن.

 

 العادة والعرف
 

عي، وان  انا قد يطابقـان القـانون الطبيعـي، والعـرآل  والعادة والعرآل مها  ن القانون الًو
ط اوالا  ن قبت ان يصري عادة ياـون عرةـاا بـدون عـادة،  ان  بط العادة  ان ا فداداا هلا، وان ًو

 ولكا  ان بينهما املطلم ـ غالباا ـ.
ــوع ةقــ  ال يف  والعــرآل والعــادة امنــا يفــدّخالن ـ حســ  التــريعة اإبــال ية ـ يف املًو

ــوع ةيمــا اطلــم التــارع 1احلاــم، قــام  عــاىلق  شن  احلاــم االّ للّــه(   ( وامنــا يفــد خالن يف املًو
وع وةّوًه شىل  ـا رآه النـاس ـ حسـ  عـرةهم نو عـاد م ـ ال  ـا شها عينـه التـارع بنقسـه،   املًو

لــة هلمــا ةيــه وهلــن لقولــه بــبحانهق   ــا اربــلنا  ــن ربــوم االّ بلســان  العبــاداي ةانــه ال دخا
 (.2قو ه(  

وقـــام صـــلى اهلل عليـــه وآلـــه وبـــلم ق شنّـــا  عاشـــر األنبيـــاء ا   رنـــا نن نالّـــم النـــاس علـــى قـــدر 
 (.1عقوهلم  
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 تطابق القانونين
 

ان يــراه بعــض ق  القــانون الطبيعــي يطــابم التــريعة االهليــة، ال بــاملعىن الــكي  ــ26املســألة  
نصــحاب األديـــان يف القــرون الوبـــطى، بــت بـــاملعىن الــكي ه رنـــاهق  ــن القطـــرة، والعقــت الـــكي 
حعلـه بـبحانه حيـة، ولــكا قـام العلمـاءق  ّلمـا حاــم بـه العقـت حاـم بــه التـرع و لمـا حاــم 

 به الترع حام به العقت.
ن شرادة اإهالك ال ( احية. ةا1ويؤيد هلن قوله ببحانهق  وشها نردنا نن  لن قرية...(  

ياون االّ بعد نن خيالف الناس حام العقت، ةبينما يافقي العقالء يف العقاب بـكلن، ويـرون 
 ن حم املوىل  عاقبة العبد شها وقط ابن املوىل يف البئـر ةلـم ينقـكه، نو وقـط حريـم يف الـدار ةلـم 

 اعفـكار العبـد بانـه ل يطقئه، نو  ا نشبه هلن، مما  ام العقـت بـه  سـفقالا، وال يسـفمعون شىل
يــأ ره املــوىل، نــرى التــارع برنةفــه وة ــله ال يعاقــ  اال بعــد األ ــر والنهــي واملخالقــة ولــكا قــام 

 (.2ببحانهق  ن رنا  رتةيها ةقسقوا ةيها..(  
وقـــد ابفلـــى املســـلمون يف هـــكا القـــرن بنفـــالج اعمـــام احلـــا مني بابـــم الانيســـة يف القـــرون 

بــم اإبــالم  ــن اال ــويني والعبابــيني والعثمــانيني و ــن الــيهم، الوبــطى، واعمــام احلــا مني با
ةأعرض البعض عن نحاام اإبالم مجلـة و قصـيالا، أل ـم  عمـوا انـه لـو ا عيـد حاـم اإبـالم 
ا عيــدي  لــن املآبــي، بينمــا اإبــالم بــريء  ــن نعمــام اولئــن احلاــام،  مــا ان املســيح عليــه 

ـد عـن املقهـوم، السالم  بريء  ن نعمام احلا مني بابم ال انيسة واحلاصـتق ان الـدنيا نعًر
 بزعم انه هلن املصداق.

 بينما ان املصداق الكي طبم ل يان  صداقاا لكلن املقهوم الكي قرره الّله ببحانه.
واملطــالط للقــرآن احلاــيم والســنة الــ  طبقهــا الربــوم صــلى اهلل عليــه وآلــه وبــلم  يــرى ان 

ما ل  ام به العقت ـ مبعـىن نقيـه لـه ـ ال  اـم بـه التـرع، اإبالم دين العقت واملنطم، وان  ل
واإنسان يفمان ان يك ر الف آية وآية  ن الافاب، والف رواية ورواية  ن السّنة، املؤيدة ملـا 

 ه رناه، بواء يف العقالد، ام األحاام، نم األخالق، نم احداب، نم غريها.
عية، على غرارق  الفتـريط اجلنـالي ولو  ف   فاب يقارن بني اإبالم  وبني القوا نني الًو
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ــعي(  ــن نّوم الققــه شىل آخــره، لــرنى ان  ــت نحاــام اإبــالم  اإبــال ي  قارنــاا بالقــانون الًو
  طابقة للعقت يف  ليا ه ـ  ط حتقظاي لنا على الافاب املك ور وامنا نردنا ارد املثام ـ.

اي، وشن  ــان اخفيــار هــكا اجلزلــي ا ــا اجلزليــاي  ــن األحاــام ق ةهــي يف دالــرة  لــن الاليــ
دون غــريه  ــن بــاب ةلســقة خقيــة، نو  ــن بــاب انــه حزلــي هــكا الالــي ونحــد  صــاديقه، وامنــا 
اخفري هكا اجلزلي واملصداق للفنسيم ـ  ثالا ـ يف القانون، وهلن على  ا  قدم  ن  ثـامق املـرور 

 على األمين، نو الوقوآل عند اإشارة احلمراء.
ثيــت بالقيــاس واإبفحســان والــرني واملصــا  املربــلة، حيــث قــد عرةــد بــال حاحــة  نــا للفم

األشاام ةيها  لها، وعدم احلاحة اليها بعد وحود الدليت  ن األدلـة األربعـة علـى  ـت  ـا يـراد 
 ــن األحاــام، وقــد  قــدم عــكر احخــكين كــكه ، وان  ــان يف نظرنــا انــه  ــن اشــفباه املصــداق 

 غالباا.
طبيعــي الــكي ه رنــاه ـ  ســفنداا شىل الافــاب والســنة بــت واإمجــاع وال خيقــىق ان القــانون ال

والعقت عندنا ـ يتبهه قوم املعفزلة الكين قالوا باحلسن والقبح الـكا ّيني، ةمـا حّسـنه العقـت ةهـو 
اـاـ ولـكا يقولـون باثـري ممـا نقـوم بـه ـ  مـا  حسـن، و ـا قّبحـه ةهـو قبـيح، وان ل يـرد شـرع ـ ةًر

 حقم يف علم الاالم ـ.
الآل االشـــاعرة الـــكين حعلـــوا احلســـن والقـــبح شـــرعّيني ةقـــ ، ةمـــا حّســـنه التـــرع ةهـــو خبـــ

حســــن، و ــــا قّبحــــه ةهــــو قبــــيح، وال حســــن وال قــــبح يف  ــــا عــــدا التــــرع وهــــكا يتــــبه القــــانون 
عي.  الًو

وقــد نتــأ  ــن  ــكه  شالبفحســان الــكي قــام بــه احلنقيــة، ةــان العا ــة  ــن اال صــوم علــى 
 ققه على احد املكاه  األربعة مما مجعهما التاعر بقولهقاحد املكهبني، بينما هم يف ال

 قلد وقــد ج  يف  عا بـ     و ئـن ان املـــالم  ـن ق ب لـي
 وحه ن ها األشعري حن قين       و ان  ـن نمحـد املكاه  ا

 حسنن  ا  ام شاةعي ابداا       يا  الاي  يف صري  عفزا
اخلقـي، وعرةـه بع ـهمق بانـه احلاـم الـكي يسـفنبطه واإبفحسان يسّمى عندهم بالقياس 

الققيــه عــن طريــم القيــاس، ةــان الققيــه شها شــعر بــاحلر  الــكي  ققــه هلــن احلاــم، ملنابــباي 
ههنية البسد األ ر  ن حهة الز ان نو املاان نو الترال ، ة نه يعدم عنه شىل  بدن آخر يراه 
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م، نواالحســان، نو املصــلحة، نو شىل ننســ   ــن حهــة  ونــه نرةــم بالنــاس، نو نقــرب شىل العــد
 العرآل، نو شىل العادة، نو نمحد عاقبة، نو  ا اشبه هلن.

والظاهرق ان هلن  ن باب األخك برو  القانون، يف قبام األخـك كيالـه، ولـه ن ثلـه  ثـرية 
 يف النزاع املتهور بني انصار الرنيني.

ه، بينما الدليت ـ  ـن البينـة وقوهـا ـ  ثالاق شها  ان القاًي  قفنعاا ان احلم  ط املدعى' علي
 ــط املــدعي، ةانــه هــت يأخــك بــرو  القــانونق  ــن اعطــاء احلــم للمــدعى عليــه، نو كيالــهق  ــن 

 اعطاء احلم للمدعي؟ ه رنا يف الققهق ان األقرب لديناق اهليات، لان بفطوير.
ـــى، شه  ـــن  ا ـــا انـــه  ـــكلنق ةالنـــه لـــو اخـــك بـــالرو  بـــقطد املـــوا ين وصـــار الق ـــاء ةًو

املعلومق ان خصوصياي الق اء والق ايا خمفلقـة ـ حـىت  ـط  ـو م  ـن نعـدم العـدوم ـ ةايـف 
 ميان اياام األ ر اليهم؟

ا ا  عىن الفطويرق ةهو اخرا  احلم الـكي يـراه ـ  املواةـم لـرو  القـانون ـ بأبـباب  تـروعة،  
 يف واقعة. ما نتاهده يف ق ايا علي عليه السالم، ال  يعرب عنها با ا ق ّية 

واملرادق ابفخرا  احلم بابباب  تروعة، وبطرق شـرعية ال  ـالف قواعـد الق ـاء واحلاـم 
 يف اإبالم.

و ما نتاهده يف ق ايا بعض الق اة األه يـاء  ـن  ثـت القاًـي حيـة اإبـالم التـق ، 
 والقاًي اياس، وغريمها.

ي بنــيام بالبّينـــاي (  وبـــني امنــا اق ـــ1ويف هلــن مجـــط بــنيق  ةـــاحام بــني النـــاس بــاحلم( 
 (.2واألميان  

 مــا انّــا نــرى ان األخــك باحلســن والقبــيح التــرعيني، علــى  ــا يــراه ويّدعيــه االشــعري، غــري 
مماـن القـوم بـه، ال ملـا جنـده  ـن انقسـنا  ـن نـداء العقـت والقطـرة، وال لألدلـة التـرعية األخـر ـ 

حيــث ال حســن وال  ني ــاا ـ ةقــ ، بــت ألن هلــن يوحــ  احفثــاث حــكور التــرع، وهلــن النــه
قــبح قبلــه، ةايــف مياــن ان يســفيي  النــاس شىل األنبيــاء واألوصــياء واملصــلحني، وقــد ه رنــا 

 طرةا  ن هلن يف علم الاالم واال صوم.
مثّ ان القانون الطبيعي، نو نداء القطرة، نو اإنفحاء قو احلسن والقـبح العقلـي هـو الـكي 

، شه  ا عـداه ال ياـون و ةـم العـدم والصـواب، جي  ان ي نحى قوه ألحت حعت القانون الدوا
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ى األطراآل.  وال  ابباا ًر
ـط القـانون الـدوا ـ يف  ـوارد املنا عـاي بـني   ما انه هو الكي جي  ان يؤخك به ـ قبـت ًو
الدوم، بواء  اند املنا عاي دولية، ام ق الية، نم حناليـة،  مـا شها  عـدي دولـة علـى دولـة ـ 

احــدمها والزوحــة  ــن احخــر واخفلقــا و ــان قانو مــا خمفلقــاا ني ــاا يف  ــثالا ـ نو  ــان الــزو   ــن 
اعطـاء احلـم للـزو  ـ  ـثالا ـ نو للزوحـة، وهاـكا اال ـر ةيمـا لـو قـ ف ـت  احـد  اةـراد هـكه الدولـة ةـرداا 

  ن  لن الدولة و ان قانون هكا غري قانون هاك، شىل غري هلن.
ال ية ـ عنـدنا ـ ةلـه  قصـيت ه رنـا بع ـه يف هكا  ن الوحهة القانونية، ا ا  ن الوحهة اإبـ

 الققه، ويف بعض الاف  اال خرى املعنّية ككا التأن وقوه.
وحيـــث ان املهـــم يف القـــانون الـــدواق اإبـــفناد شىل القـــانون الطبيعـــي، ةـــالال م  عديلـــه مبـــا 

ن شىل يواةـم القطـرة، ةييـ  ـ  ـثالا ـ  ؤاخـكة املفـآ رين الـكين يقو ـون بـانقالب عسـاري ويـأ و 
 احلام عرب القوة والنار، والفنديد كم وعدم اإعرتاآل بانقالكم و سليمهم شىل الق اء.

 ما جي  احليلولة بني احلاام املسفبدين وبني  ظال شعبهم وبح  احلاام الظاملني شىل 
د ة الق اء للحام علـيهم مبـا حنـوه علـى شـعوكم، ال  ـر هم وشـأ م ايـة انـه شـأن داخلـي 

 بالقانون الدوا، شىل غريها، مما لين حمت اثه هنا.ال ير ب  
 

 قانون الترافع
 

ق  ـن ةـروع  سـألة القـانون الـ   فطلـ  اإشـارة اليهـا ـ وان  ـان حملهـا  فـاب  27املسألة 
الق ــاء ـ لاثــرة اإبــفالء كــا يف العصــر األخــريق هــي  ســألة  راةــط املســلمني وغــري املســلمني 

 مــا يفقــم هلــن يف  ثــت بــالد اهلنــد ولبنــان، نو الغــرب و ــا اشــبه، مبخفلــف ابوابــه شىل ق ــالنا،  
 ةان القاًي العادم الكي يريد الق اء حس  املوا ين اإبال ية  يف  ام بينهم؟

يف املســـــألة صـــــور،ن، ي ـــــاآل اليهـــــا  ـــــا لـــــو ا حربنـــــا شىل الّفقاًـــــي شىل القـــــانون، نو شىل 
 املخالف، نو شىل غري العادم.

 

 الكتابيان
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 اال وىلق نن ياون املفقاًيان  فابيني وةيها ةروع نربعةقـالصورة 

القرع األوم ق املفواةقان يف القانون بواء  انا  ن دين واحد ام دينـني،  ـن  ـكه  واحـد 
 ام  كهبني، وهنا يصح لنا احلام على طبم رنيهم نو طبم رنينا.

ــــه الســــالم ق حلامــــد أل ــــزام وقــــوم علــــي علي هــــت الفــــوراة ا ــــا طبــــم رنيهــــمق ةلقاعــــدة اإل
 (.1بفورا م... 

وا ا طبـم رنينـا ةألنـه حاـم اللّـه األّوا حسـ  رنينـا وقـد ه ـر الوحـه يف املسـألة يف  فـاب 
 الق اء  قّصالا.

القــــــرع الثــــــا: ق املفخالقــــــان يف القــــــانون، وهــــــو ا ــــــا ألحــــــت اخــــــفالآل الــــــدين  ــــــاليهودي 
هـاد  ـاخفالآل عـامليهم واملسيحي، نو اخفالآل املكه   اقسام املسـيحي، نو اخـفالآل اإحف

  ط ا ما  ن  كه  واحد.
وهنا خيرّي بني احلام على طبم  ـكهبنا النـه هـو الصـحيح عنـدنا، وبـني احلاـم علـى طبـم 
احـد  ـكهبيهما النـه عمـت بقاعـدة اإلـزام بالنسـبة شىل  ـن قاـم لـه طبـم  كهبـه، ةـان اطـالق 

شها  ـــان علـــى طبـــم  ـــكه   دليــت اإلـــزام بالنســـبة شىل املفقاًـــي علـــى طبـــم  كهبـــه يتـــمت  ـــا
 احخر نو ل يان على طبم  كهبه.

لاــن لعــت األقــرب هنــا هــوق عــدم الفخيــري بــني راينــا ورني احــدمها، بــت الــال م احلاــم طبــم 
رنينــا ألنــه هــو املتــروع، ةــال يتــمت املقــام قاعــدة اإلــزام لعــدم األولويــة، اال نن يقــامق انــه لــو 

اجلملــة، خبــالآل  ــا شها ل يأخــك بأحــدمها حيــث حاــم علــى نحــدمها نخــك بقاعــدة اإلــزام يف 
  رك قاعدة اإلزام  لية.

 القرع الثالثق القاقدان للقانون، وهنا قام على طبم  كهبنا.
القــــرع الرابــــطق القاقــــد احــــدمها للقــــانون دون االخــــر، وهنــــا قاــــم علــــى طبــــم  ــــكهبنا، نو 

 الثا:.  كه   ن له القانون، لان لعت األقرب هنا ني اا  ا ه رناه يف
 

 غير الكتابيين
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الصورة الثانية ق غري الافابيني،  اهلنـد وبـّيني، نو هدوبـي وبـوهي، نو كـالّيني، نو كـالي 
 وعابد وثن، شىل غري هلن.

وةيهما الصور األربط، ةان ا ققـا يف القـانون حامنـا  يـرياا بـني  ـكهبنا و ـكهبهما، وان ل 
ــــزام، وقــــانون الفخيــــري بالنســــبة شىل يفققــــا ةامــــا  قــــدم يف ةــــروع الصــــورة اال وىل ، شه قــــانون اإل

 القاًي، يأيت يف الافايب وغري الافايب.
نعـــم قـــوم علـــي عليـــه الســـالم  ال يـــأيت يف غـــري الافـــايب، شال ان يقـــام بقهـــم املـــالك  نـــه، 
ـط احليـر األبــــود بـني املــتر ني، عبـارة ا خــرى  وحاـم النـ  صـلى اهلل عليـه وآلــه وبـلم  يف ًو

 صلى اهلل عليه وآله وبلم مبا  ان يراه، وهو  طابم للعقت والقطرة ني اا.عن حامه 
 

 كتابي وغير كتابي
 

الصورة الثالثة ق  فايب وغري  فايب، ويأيت ةيه القروع األربعة،  ط احفمام ان ياـون احلاـم 
علــى طبــم الافــايب ـ يف صــورة اإخــفالآل بينهمــا ووحــود القــانون لاــت  نهمــا ـ وهلــن الن 

(  لاـن هـكا 1 شحرتا ـاا لـين لغـريه، قـام بـبحانهق  شنّـا ننزلنـا الفـوراة ةيهـا هـدى ونـور( للافايب
 اليعدو نن ياون ابفحساناا وان  ان رمبا يقهم  ن احية وقوها املالك.

 

 المسلمان
 

 الصورة الرابعة ق املسلمان وةيها ةروعقـ
احد، نم  كهبني، وهنا  ام القرع األّوم ق املفواةقان يف القانون، بواء  انا  ن  كه  و 

بقانو ما، واليهم نن ياون قانو ما خمالقاا لنظر القاًي، الن قانو ما حية يف نظرمهـا، وقـد 
قام للصادق عليه السالم ق شها حالين  ن يقوم بـرني ةـالن، نةفيفـه حسـ  رنيـه.. ةقـرره عليـه 

 السالم  شىل غري هلن.
حنبلــي و ــالاي، وال شــن يف صــحة احلاــم علــى القــرع الثــا: ق املفخالقــان يف القــانون  

قانوننا ملا  قدم، وهت يصح احلام على طبم قانون احدمها  ـن بـاب اإلـزام، ةيفخـرّي القاًـي 
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بني قانون هكا نو هاك، او ال يفخرّي بني قانو ما، ألنه ال اطالق لدليت اإلـزام شىل هـكا احلـد، 
فماالن، و قدمق ان األقرب احلام علـى طبـم ةالال م حينئك احلام على طبم قانوننا ةق ؟ اح

 قانوننا.
ــاا، نو  ــان القــانون ألحــدمها  القــرع الثالــث والرابــط ق القاقــدان للقــانون  عــاا  قطحّيــني ةًر

 ةق   قطحي وعا  ّي، واحلام ةيهما  ما  قدم.
 

 مسلم وغير مسلم
 

، ألن اإبـالم الصورة اخلا سة ق  سلم وغري  سلم، ةالقاًي  ام اام املسلم اطالقاا 
 (  اال شها  ان قانون الااةر اقرب شىل قانون القاًي.1يعلو وال يعلى عليه 

 ثالا ق لو  ان القاًي شيعياا، واملرتاةعان  سلم  يسا: و ـاةر  عاهـد، و ـان  راةعهمـا يف 
 وا  القاعــت باخــد املقعــوم، و ــان الايســا: الــزو  والاــاةرة الزوحــة، ةقــام املســلمق باحلليــة 

 ا  كهبه، وقالد الااةرةق باحلر ة ال ا  كهبها، والقوم باحلر ة  طابم ملكه  التيعة.أل 
ةــــ ها حاــــم القاًــــي هنــــا باحلر ــــة واةــــم الواقــــط والاــــاةرة  عــــاا، وشها حاــــم باحلليــــة واةــــم 
الايسـا: ةقـ  غـري ان لـزوم احلاـم بـالواقط ـ خارحـاا  نـه قـانون اإلـزام ـ يعطـي احلاـم باحلر ـة 

 والزام بالنسبة شىل الااةرة.ألنه واقط 
بينمــــا شها حاـــــم باحلليــــة  ـــــان خمالقــــاا للواقـــــط ولــــال لـــــزام يف الاــــاةرة وان واةـــــم االلـــــزام يف 

 الايسا:، اال ان احلام مبا يواةم دليلني اوىل  ن احلام مبا يواةم دليالا واحداا 
 

 لو ُاجبرنا على التقاضي
 

القـــانون، نو شىل املخـــالف، نو شىل غـــري الصـــورة السادبـــةق لـــو نحربنـــا علـــى الّفقاًـــي شىل 
العادم، ةالال م العمت حس   وا ين القاًي العادم، الن  ت هلن غري حية بالنسـبة الينـا، 
ةــــان ل مياــــن ةــــالال م الــــفخلث بالوحــــه املماــــن واال لــــزم العمــــت حســــ  قــــانون اإًــــطرار 

 واإ راه.
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م يقـ  بانـه ليسـد  وحفـه ةـالال م  ثالا ق لو اعطى القانون احلم للزو  يف الزوحية، والعـاد
هنا طالقها ـ طالقاا ئاهرياا ـ وشها اًطر شىل ا سا ها عنده الن القانون ال يسمح له بالطالق  
 مـــا يف الغـــرب، ةـــالال م اإحفنـــاب عـــن  باشـــر ا، وان  ـــان   ـــطراا شىل هلـــن ني ـــاا ا فقـــى 

 بالقدر ال روري الكي يدةط عنه ال رر.
فــه، ةهــي باقيــة علــى الزوحيــةق ةــال  ــت لــه الــزوا  بأخفهــا، نو و ــكا لــو طلــم القابــم  وح

باخلا سة وجي  عليه نققفها ـ شها ل  ان ناشزة ـ وال  ت له الزوا  ببنفها ـ الربيبـة ـ ةيمـا شها ل 
يــدخت بــاال م وان  ــان لــو صــح الطــالق حلــت لــه  لــن، شىل غــري هلــن  ــن األ ثلــة الاثــرية يف 

 ناا  والطالق واألرث والدياي وغريها.خمفلف ابواب املعا الي وال
 

 المترافعين المختلفين اجتهادا  أو تقليدا  أو مذهبا  
 

 بقي ن ران ال بأس باإملاع اليهما ابفطراداا يف اطرادق
األوم ق يف املرتاةعــني املخفلقــني احفهــاداا نو  قليــداا، يق ــي القاًــي حســ  احفهــاده  مــا 

 قّرر هلن يف الق اء.
 راةــط  وحــان و انــد الزوحــة خمالقــة  عفقــد نن اللــوا  بأخيهــا ال  ر هــا علــى الثــا: ق شها 

 وحهـــا، و ـــان الـــزو   ؤالقـــاا يعفقـــد بـــالفحرمي، وبعـــد الـــزوا   بـــني هلمـــا هلـــن، ةفقاًـــيا يف ان 
  واحهما باطت نو صحيح؟

ر ـة ةاأل ر دالر بني شيئنيق قانون اإلزام ةييو  هلما البقاء إعفقادها الصحة، وقـانون احل
 حيث الزو  يعفقد باحلر ة ةال حتت له.

ال يقــامق  ــا دام هــو يعفقــد باحلر ــة ال  ــت لــه البقــاء ة نــه  مــا شها  ــزو  األم ا خفــه ومهــا 
اوبــيان ةابــلم وبقيــد هــي علــى  قرهــا حيــث ال  ــت لــه البقــاء وان رني هــي احلليــة، ةـــال 

 يتمله قانون اإلزام.
ســـألة اووبـــية  قطـــوع باحلر ـــة ةيهـــا، ةانـــه ال جيـــو  ألنـــه يقـــامق ةـــرق بـــني املســـألفني، شه  

البقـاء علـى اّـارم، بـت هـو  ـن ًـروري الققـه ـ بـ ل ـه الـدين ـ ا ـا  سـألة  قعـوم األم ةليسـد  
 ـكلن، حيـث  ـن اّفمـت قريبـاا ان  اـون املسـألة  ـن قبيـت  سـألة الـزوا  باملطّلقـة  ـن العا ـة 
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 ــن بــاب قــانون اإلــزام حيــث ا ــا  عفقــد احلليــة،  بــدون التــرال  ةانــه  ــّت للتــيعي الــزوا  كــا
والظاهرق انه ال ةرق بني  ا قن ةيه وهـكه املسـألة، بعـد شن ل  اـن املسـألة ةيمـا قـن ةيـه  ـن 

 ال رورياي حىت الققهية ـ بله الدينية ـ
واحلاصــتق ان قــانون اإلــزام حــا م اال  ــا قطــط خبروحــه  نــه وبقالــه حتــد القــانون االّوا، 

 ن ةيه وشبهه لين  ن املقطوع خبروحه.و ا ق
ــعد اجلــدة وليــدة بنفهــا، و انــد بنفهــا  وحــة لتــيعي وهــي خمالقــة، ةهــت  و ثلــهق  ــا لــو نًر
حتـرم الزوحــة علـى  وحهــا  ـن بــاب ال يـناح اب املر  ــط يف اوالد صـاح  اللــنب   نو ال حتــرم 

ـاا ـ ةقـانون اإلـزام يتـمت أل ا  ن قبيت املطّلقة العا ية حيـث  ـرى هـي البقـاء يف الزوحيـة ـ  ةًر
 الزو  ةال حترم عليه؟

 

 القانون بين الفرد والمجتمع
 

ق هنــاك  ــداةط يف القــانون بــني حــم القــرد وحــم اوفمــط، حيــث ان القــرد شها  28املســألة 
خلّــي وطبعــه  ــان لــه  ــن احلــم ا ثــر  ــن احلــم الــكي لــه شها لــوح   ــط حــم اوفمــط، والعاــن 

والعقـالء ـ والتـرع بـيد العقـالء ـ قـّرروا احلقـني  عـاا، وبـكلن  ـدد صـحيح ني ـاا، لاـن العقـت 
 حم  ت حان  مبا ال ي ر حم اجلان  احخر.

وامنا  ّدد حم القرد، النـه لـو ال اوفمـط ل يـفمان  ـن حتصـيت حقـه،  مـا انـه  ـّدد حـم 
 اوفمط النه لو ال القرد ل يان افمط.

هلــنق بالعقــد اإحفمــاعي، ةــان طبيعــة اإنســان  وقــد ه ــر هلــن  نةالطــون( ممــا مسّــى بعــد
طبيعة حل  املنقعة ودةط امل رة، وحيث ان نطاق احلياة ًّيم، ياـون اإنسـان يف حالـة نـزاع 
 سفمر  ط بـين نوعـه، شه  ـت واحـد  ـنهم ـ اال  ـن عصـمه اللّـه ـ يريـد نن جيلـ  ا ـرب قـدر  ـن 

شليـــه شىل احخــرين، وبــكلن يقــوم الفنـــا ع املنــاةط شىل نقســه،  مــا يريـــد نن يــدةط ال ــرر املفوحــه 
 العريف الكي ال ينقطط، ألن  ادة النزاع ال  نقطط.

ـــه شـــهواي غـــري حمـــدودة، حـــىت وان حـــددها ًـــيم اجلســـم، ولـــكا  ـــان   ـــثالا ق اإنســـان ل
املســفاقي العبابــي قــد خلّــف بعــد  و ــه نربعــة  اليــني ثــوب، وان هــارون  ــان  لقــة  طبخــه 
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ةق  بفمالة نلـف درهـم، وان باحـة قصـر املفو ـت  ـان  سـرحاا  ألربعـة بالنسبة شىل حلم اجلزور 
آالآل حاريــة، وان عبــد احلميــد العثمــا:  ــان يقــرك يف قصــره عنــد  ــت وحبــة طعــام بــبعمالة 

  الدة لزوحا ه وحواريه و ن اليهن، شىل غري هلن  ن األرقام املدرحة يف الفواريس.
اشـباع رغبا ـه وشـهوا ه،  مـا ان  ـت انسـان  اهنق ةاـت انسـان ـ اال  ـن عصـم اللّـه ـ يريـد

 يريد  ت الثروة والقدرة حاراا لنقسه وخياآل  ن  قوق احخرين عليه بالثروة والقدرة.
وعليهق ة ها اريد  ليث اوفمط  ن حالة احلرب واإبفقزا  ةالبّد وان يعقد اوفمـط عقـداا 

أن يفنا م  ـت ةـرد عـن بعـض حقـه يف قبـام بالفو يط للثروة والقدرة  و يعاا عادالا بينهم، وهلن ب
 نن  صت له األ ن واإبفقرار، والقانون الكي يفاقت هلن ال خيلو عن نحد ن رينقـ

 ة  ا ان ياون القانون  سفمداا  ن العقت واملنطم، ويسمى بـق  القانون الطبيعي(.
بــبحانهق وش ــا ان ياــون  ســفمداا  ــن الســماء ويســمى بـــق  الــدين والتــريعة(، ولــكا قــام 

 (.1 ا ولئن هلم األ ن( 
لاـن  ـن الواًـحق ان القـانون املسـفمد  ـن العقـت، ال يـرتك وشـأنه، شه اصـحاب النقـوه ـ 
باإًـاةة شىل اجلهـت واّدوديـة اإنسـانية ـ  رّةـون القـانون حسـ   تـفهيا م واهـوالهم، ولـكا  

لــط علــى خقايــا اال  ــور، وال  ــان املليــأ الوحيــد لأل ــن هــوق التــريعة والــدين املنــزم  ــن شلــٍه   طّ 
 حتّده شرال  الز ان واملاان و ا اشبه هلن.

وحيث ان  ثت هكا القانون املسفمد  ـن السـماء ال مياـن لقـرد واحـد  ـن عا ـة النـاس ان 
يفاقت  طبيقـه، وال مياـن النـاس عـاديني هلـن ني ـاا،  مـا ال مياـن نن يبقـى  علقـاا يف اهلـواء، 

ع ليا  فاقت  طبيقه و قسـريه لـدى املتـا ت واإخفالةـاي، و لـن  ةاان ال بّد  ن هيئة رلابية
اهليئـــة جيـــ  نن يرنبـــها  عصـــوم عـــن اخلطـــأ  ـــالن  صـــلى اهلل عليـــه وآلـــه وبـــلم  واإ ـــام عليـــه 
السالم  يف   ن احل ور، نو عادم نزيه شىل ابعد حد  املراحط يف عصـر الغيبـة، ولـكا وردق  ـن  

 (.1ظاا لدينه، خمالقاا على هواه،  طيعاا أل ر  واله  ان  ن الققهاء صالناا لنقسه، حاة
 

 شورى المراجع
 

ولـــكا نـــرى قـــن وحـــوب  تـــايت  شـــورى املراحـــط( يف رنس الســـلطة، حيـــث يفعـــاونون  ـــط 



 

 99 

األحزاب النزيهة الكين هم خرباء يف خمفلف شؤون احلياة يف ادارة البالد، ومبثت هلن نأ ن  ن 
ئك يعطى حم  ت واحد  ن اوفمط والقرد بقدر ابفحقاقه اإبفبداد والطغيان واإقراآل وحين

 الواقعي.
قــام بعــض علمــاء الغــربق العقــد اإحفمــاعي هــو ا قــاق حصــت بــني نةــراد اوفمــط مجيعــاا  
 يمـا يفحـدوا وياونـوا مجاعـة  دنيـة عا ـة للمحاةظـة علـى احليـاة واحلريـة وامللايـة والفقـدم ممـا ـ 

اخت واخلـار ، وقـد  نـا م  ـت ةـرد مبقف ـى هـكا العقـد عـن لوال هلن ـ يهّددها األخطار يف الـد
بعض  ا يراه حقاا له حىت يطبم القـانون الطبيعـي ممـا يوحـ  انـزام العقـاب مبـن خـالف، وكـكا 
القـــدر ةقــــ  يفنــــا م  ــــت ةــــرد عــــن حقــــه وال يفنـــا م عــــن نّي حــــم بــــواه، والفنــــا م امنــــا ياــــون 

صـــــة، وامنـــــا ملـــــن ا صـــــف للميمـــــوع  ـــــن حيـــــث اومـــــوع ال لتـــــخث خـــــان نو مجاعـــــة خا
ه.  باملواصقاي القانونية، ةالفنا م حمدود يف قدره  ماا و يقاا، ويف هدةه وغًر

وعليــهق ةــال اــام للســلطان املطلــم، وال ألخــك اهليئــة املتــرةة ا يــد  ــن احلــم املقــّرر هلــا  ــن 
 قبت القرد.

م الســلطان وعلــى هــكاق ةالســلطان دبــفوري انفخــايب، وعملــه لصــا  القــرد واوفمــط، وخيــوّ 
الق اة لفطبيم العدالة يف اإخفالةاي حس   ا يقّرره السلطان املخـّوم،  مـا لـين للسـلطان 
ان خيـــّوم بـــلطانه ألي شـــخث نو هيئـــة ل  اـــن  نفخبـــة  ـــن قبـــت األةـــراد، و ـــكا لـــين لـــه نن 

 يعمت حس  اّسوبياي واملنسوبياي.
 رره اإبالم بأ رينقـنقومق هكا الاالم، هو  ا قاله اإبالم، لانه ينقث عما ق

األوم ق  ان القـــانون جيـــ  نن ياـــون  ـــن الســـماء، و ـــورد الفطبيـــم جيـــ  نن ياـــون  ـــن 
 حزلياي هلن القانون.

الثــا: ق  جيــ  نن  اــون اهليئــة نو القــرد املخــّوم حا عــاا ملــا اشــرتطه الّلــه بــبحانه يف القــرد 
 عبياا واهلياا.احلا م نو اهليئة احلا مة ني اا، وبكلن ياون األ ن ًعقنيق ش

وحيث انا ه رنـا القطـرة، وقـوانني اللّـه بـبحانه، والقـالمني بفطبيقهـا، ابـفغنينا عـن الاـالم 
حــــومق العقــــد اإحفمــــاعي بقصــــوله الــــ  ه رهــــا بع ــــهمق  ــــن الفســــاقم عــــن وحــــود القــــانون 
الطبيعـي، وا اــان  تـف اإنســان لـه، وهــت ان هـكا القــانون  سـيت يف عقــت اإنسـان؟ وهــت 

قـــدرة يف ادرا ـــه عـــن  ـــارب احلـــواس؟ وهـــت مياـــن الاتـــف عنـــه بســـب   ـــا  عـــارآل لانســـان 
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 الناس عليه؟ و ا هي قوة اإلزام يف القانون الطبيعي و ا شىل هلن؟
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 من مؤهالت القانون
 

ـط القـانون  العلمـانيني، وعلـى  29املسألة  ق جي  على واًـط القـانون، عنـد  ـن يـرى ًو
اي عنـد  ـن يـرى ان القـانون  ـن حـم اللّـه بـبحانه،  املسـلمني، ان  طبم القانون على اجلزليـ

 يالح  ن رينقـ
األومق صــالحية القــانون بالنســبة شىل الظــروآل احلاًــرة، وهلــن بــان ال يوحــ  ـ  ــثالا ـ 
ال ــير وامللــت يف النــاس، وان ال ي ــر ـ  ــثالا ـ االقفصــاد واإحفمــاع، و ــا نشــبه، وهــكا  ــا 

 ء.يالح  غالباا، عند العقال
الثــا:ق صــالحية القــانون بالنســبة شىل املســفقبت، وهلــن بــان ال يوحــ  ـ  ــثالا ـ اخلبــام 

 وال رر، وهكا  ا ال يالحظه الواًعون للقوانني غالباا، اال بقدر.
ومنثت لكلن مبا شها نراد  فـوا الوقـف ابـفثمار الوقـف، ةقـد يسـفثمره باجيـاره بـنة واحـدة، 

ان بــألف لانــه يــؤحره بــنة، ةــ ن هلــن يوحــ  خســارة اربــاب والســنة  اــون مبالــة، بينمــا الســنف
الوقف و  ررهم يف احلام احلاًر، وقد يسفثمر باجياره عترين بنة، وهلن يوح  ال ـرر يف 

 املسفقبت حيث ان ار قاع القيم يف املسفقبت يسّب  ان  اون االحرة دون املسفوى املطلوب.
ـعاا و طب يقـاا بـت يعـم  ـت شـؤون احليـاة، و ـن ن ثـام مثّ ان  ا ه رنـاه ال خيـفث بالقـانون ًو

هلن ـ وان  ان خارحاا عن املبحث ـ قصة اليهـود، ةـا م  ارخييـاا اخطـأوا خطـأين، خطئـاا دينيـاا 
وخطئاا   نياا، مما بب   تّردهم على طوم اخل ،  ما ال خيقى على  ـن راحـط  ـارخيهم، وقـد 

 ن  ثري  ـن الـبالد اإبـال ية وغـري رنينا  يف اًطهدهم هيفلر وغريه  ما وشهدنا اخراحهم 
 اإبال ية يف النصف األخري  ن هكا القرن.
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 خطأ اليهود
 واخلطئان مها عبارة عّما يليقـ

األوم ق خطــأهم الــديين، حيــث حعلــوا ديــنهم قو يــاا، حمصــوراا يف اطــار قــو هم، وهلــن ممــا 
 ما يزعمون ـ.يوح  عدم منوهم عدداا، وللاثرة العدديّة  ا لين لفقوية الايف ـ  

و ــن  عــاحز القــرآن احلاــيم قولــه بــبحانه خطابــاا لعيســى عليــه الســالم ق  وحاعــت الــكين 
( حيث ال يـزام املسـيحيون ةـوقهم  ـن هلـن اليـوم 1ا ّبعوك ةوق الكين  قروا شىل يوم القيا ة( 

 شىل هكا الـيوم، ول يـاـن الفخصـيث لـدينهم بقـو هم  ـن ديــن  وبـى عليـه السـالم ، النـه  ـن
 ا وىل العزم الكين بعثوا شىل شرق األرض وغركا.

 ةان حعت هكا القانون القو ي  ن حاخا ا م نورث هلم الفأّخر على  دى الز ان.
الثا:ق خطأهم الفياري، حيث ا م ال  ّطون يف بلد شالّ بيطروا على اقفصاده، وبكلن 

يفحملــون   ــن يســيطر علــى  عّرًــوا ننقســهم لاخــرا  علــى طــوم الز ــان، ةــ ّن نهــت الــبالد ال
 ن واهلم وثروا م؟ بت يقارون يف الفخلث  نه ولو بعد حني.

وحيــث ان اليهــود ل ينفهــوا عمــا هــم عليــه ةهــم  هــددون يف املســفقبت ني ــاا بــكلن يف اي 
بلد وحدوا، وال دليت على ابفقرارهم النس  يف هكا الز ان، شه الطبيعـة نخـرياا هـي احلا مـة يف 

 البتر.
ة ن حعت هكا القانون  نهم نورث هلم الفترد واملطاردة الدالمة، وال يفمانون  ن  وعليهق

النياة  ن ها ني املتالفني، اال بأن يغرّيوا  ا بأنقسهم  ما قام ببحانهق  شّن الّله ال يغريِّ  ا 
 (.1بقوم حىّت يغرّيوا  ا بأنقسهم( 

ـــيقا شىل اخلطـــالني الســـابقني، ةـــزاد يف  مثّ ا ـــم يف هـــكا القـــرن اخطـــأوا خطـــالني آخـــرين اً 
طينهم بلة ويف ا رهم  تالة، وال بد  ـن  ان يـروا نفـالج هـكين اخلطـأين احخـرين عـن قريـ ، 

 ويكوقوا وبام ا رهم، واخلطاءان مها  الفااق
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 الفساد
 

األوم ق خطــــأهم يف نتــــرهم القســــاد بــــني النــــاس،  اعمــــني انــــه يوحــــ  حتلــــت التــــعوب 
الســيطرة علــيهم، ان هــكا الــزعم ـ  مــا ه ــره  فــاكم برو ــو الي و قســخها وبــكلن يفســىن هلــم 

حامـاء صــهيون ـ لعلـه يــنقعهم يف األ ــد القصـري، لاــن بي ــرهم وجيفـث حــكورهم يف األ ــد 
الطويــت، ةــان  ــن الواًــح ان اال  ــم ال  فحمــت  ــن يبــكر ةــيهم بــكور القســاد، ولــو نا ــد ا  ــة 

عوه بيعود عليهم بابتط النفالج.باعة.. ةلن  نام شىل قيام الساعة، ةهكا القان  ون الكي ًو
 

 اغتصاب فلسطين
 

الثــا: ق خطــأهم يف اغفصــاب ةلســطني، ةــان  عــىن هلــن ا ــم ح ل بــوا ألنقســهم بــخ   ــا 
يربــو علــى ربــط املعمــورة يعــينق الــف وبــفمالة  ليــون  ســلم، وليســد بــالد ةلســطني  األنــدلن 

املســـيحيون، اًـــاةة شىل ا ـــا اـــاورة حيـــث ا ـــا اغفصـــبد  ـــن قبـــت ةئـــة  بـــرية  ـــن النـــاس وهـــم 
لــبالدهم ويف حــو  م، بينمــا  ــال األ ــرين ينعاســان يف ةلســطني، و ــط هلــن ةهــت  ــفمان نن 

  بقى حاو ة صغرية يف ار خ م  ن األعداء  دة  ديدة لو ال  ساعداي الغرب؟
و ســاعداي الغــرب هلــم البــّد ونن ياــون هلــا ن ــد قريــ  وقصــري، مثّ هــت مياــن ان  عــي  

 او ة باهلباي والصدقاي واملساعداي املالية والدعالية  دة  ديدة؟ح
ــعها  بــار اليهــود و لهــا خطــأ ابــفقباا وان ةــرض  نعــم هــكه هــي القــوانني األربعــة الــ  ًو

 صحفها حاالا، لانها ليسد بصحيحة حاالا ني اا،  ما عرةد ..
حز، واال ةالفقصـــيت وحيـــث  ـــان املقصـــود االملـــاع ال اإبـــفيعباب، اقفصـــرنا علـــى هـــكا املـــو 

ط  ناب  له، مما ال يناببه هكا الافاب.  ااحة شىل  ًو
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 القانون اإلسالمي وخصائصه
 

ق  ال اشـــــاام يف ان القـــــانون  ـــــن  ظــــاهر احليـــــاة اإحفماعيـــــة واإقفصـــــادية  11املســــألة 
 .والسيابية والرتبوية وغريها وهو حزء  ن الرتاث لال  ة، حاله حام اللغة والعاداي والعرآل

 نعم هنا ن رانق
األّوم ق انه  كلن بالنسبة شىل القطرة ـ يف نظر اإبالم ـ يعينق اّن القطرة السليمة والعقت 
املسفقيم مما  ددان السلوك، وعلى وةم هلن ينزم دين الّله ببحانه، ملا  قـدمق  ـن ان العقـت 

 حّية باطنة، وان  ا حام به العقت حام به الترع.
 ـــــا يفـــــدّخت يف قـــــوانني اال  ـــــم قبـــــت نـــــزوم الـــــوحي اطمـــــاع وشـــــهواي  ال  طلقـــــاا، شه  ثـــــرياا 

ـــتق ولـــد البنـــاي، وشـــرب اخلمـــور،  وحهـــاالي ةفـــدس قـــوانني باطلـــة شىل القـــوانني الصـــاحلة،  ث
والعهر والقيور، وعبادة األصنام واملقا رة، و ـا اشـبه هلـن بالنسـبة شىل عـرب شـبه اجلزيـرة قبـت 

 عليه وآله وبلم . نزوم الوحي شىل ربوم الّله صلى اهلل
الثـــا:ق ان القـــانون االهلـــي شها نـــزم يقـــّرر ويبطـــت، ويزيـــد ويـــنقث، ةيطـــر  القـــوانني الباطلـــة 
وي ط القوانني الصاحلة ال  ل  ان عند اال  ة  ن قبـت ممـا  ر فهـا لتـهوة نو غقلـة، اًـاةة شىل 

 طرة.حعت التريعة  ثرياا  ن اجلزلياي ال  ال يصت شليه العقت وال  در ه الق
وعليــهق ةحــام القــانون يف هلــن حــام الطــ  حيــث انــه يوحــد يف اال  ــم الســابقة لاــن ال 

 خبصوصياي  ا ي در ها األطباء اليوم ـ  ثالا ـ  يادة ونقيصة.
  
 

 الفروع والخصوصيات
 

ــــــوعاي و فغــــــري  مثّ ان القــــــانون ينمــــــو منــــــواا يف القــــــروع واخلصوصــــــياي نيق  فيــــــد د  ًو
ــوعاي، وبــكلن الفيــدد و  ــوعاي ةفســق   ًو الفغــري،  فغــري احاــام و فيــدد، نو  ســق   ًو

وع. وع حتقم احلام، والسالبة بانفقاء املًو  احاام،  ن بابق  لما حتقم املًو
وع حتقم نقن هلن احلام.  وبعبارة ا خرىق انه  لما حتقم هلن املًو
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 ــــثالاق  انــــد وبــــيلة الســــقر يف الســــابم الــــدواب وهلــــا عتــــراي األحاــــام، ولاــــن حيــــث 
الوبـــالت احلديثـــة واخفقـــد الـــدواب عـــن اإحفمـــاع اخفقـــد  لـــن األحاـــام اال بقـــدر  حـــاءي

وحود  ال ا ا يف الوبالت احلديثة، ولو ةرض ان احلـة ههبـد وئهـري الـدواب علـى السـاحة 
  رة ا خرى رحعد  لن األحاام بعينها.

 اا.شهنق ةلين القانون  طابقاا للعرآل والعادة اطالقاا، وال خمالقاا هلما اطالق
نعم  ن ال يعفرب الدين والتريعة، لـه ان يقـومق ان القـوانني  طـابم العـرآل والعـادة، نو ا ـا 

  القهما.
ـوعاا( يفطـور نو  وعلى هكاق ةالقانون  ها اا( ال يفطور وال ينمـو، وال يـكبت، والقـانون   ًو

 ينمو، نو يكبت.
القـانون و طـوره  ـط احليـاة  سـالر وبكلن  بنّي ق ان النظريفني الغربّيفني اللفني  قوالن بنمّو 

الاالناي احلية  ن داخت اوفمعاي، نو بأنه  ن صنط املتّرعني األه يـاء، بـواء واةـم اوفمـط 
ام ل يواةقه،  المها مبعزم عن التريعة اإبال ية باملعىن الكي مها ه ـراه، وامنـا التـرع ال يفغـرّي 

ـوعاي ـ ولـو اإةرتاًـية ـ وابـفنبا  األحاـام هلـا  ـن الاليـاي  ــ عنـدنا ـ واملفغـرّي هـو  اثّـر املًو
 املودعة يف الافاب والسنة.

واإخـفالآل بــني اوفهـدين امنــا هـو يف  طبيــم القواعـد الاليــة علـى الصــغرياي اخلارحيــة نو 
 يف ةهم  ا يف الافاب والسنة، على انه هاكا نو هاكا.

و يف هـكا املـورد اخلـان  ثـتق  ثالا ق هت ان األ ر يدم على الوحوب نو الندب  طلقـاا، ن
ــــه يــــأ ر بالعــــدم واإحســــان(  (، و ثــــت األ ــــر 1األ ــــر باإحســــان، يف قولــــه بــــبحانهق  ان الّل

 (.2بالتورى يف قوله  عاىلق  ون رهم شورى بينهم..( 
ـوع وانـه  وشها حتقـم انـه ـ  ـثالا ـ للوحـوب نو لابـفحباب، ةيـأيت بعـده الاـالم حـوم املًو

وع اإحس وع اإحسـان حـىت ال هت هكا  ن  ًو ان ـ  ثالا ـ حىت يسفح ، نو لين  ن  ًو
نا ان هنـاك ةقـرياا شـاباا يفاّقـف، ةـان قلنـاق ان اعطالـه احسـان ةيسـفح ،  يسفح ؟ ة ها ةًر

 وان قلناق ان اعطاله لين ب حسان النه يوح   عوده على البطالة ةال يسفح .
سيابـــة واإقفصـــاد واإحفمـــاع و ـــا ه رنـــاه ال خيـــث حانبـــاا  ـــن حوانـــ  احليـــاة بـــت يعـــم ال

 والرتبية وغريها.
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 من دعائم القانون
 

عياا ـ  ما يراه الغرب ـ ةهو  11املسألة  ق  القانون  هما  ان، دينياا ـ  ما نراه قن ـ نو ًو
ــوع لــه با ثريــة علــم الاــالن   وحيــه  ــن  ــالن  ــدرك لاــالن  ــدرك آخــر، يعــرتآل الاــالن املًو

ـ علـى األغلـ  ـ والثـواب، ملـن خـالف نو واةـم، شّ ـا  سـفقيماا  الواًـط، والواًـط ي ـط العقـاب
 نو بالنفيية.

 ــثالاق التــارع يقــومق اخلمــر  نهــّي عنــه و ــن شــربه عاقبفــه، ويقــومق التــر  يف املعــا الي 
عــدم الغــرر، ةمــن  عا ــت  عا لــة غرريــة ابطلفهــا، مثّ  ــن  تــى علــى هــكا الــبطالن ول يعــ  مبــا 

عد  ن التر  عاقبفه ني   اا.ًو
ةان  ان هكا املترّع بيده احخرة ـ  الّله ببحانه ـ يقومق عاقبفه يف الدنيا واحخرة، وان ل 

 يان بيده احخرة يقومق عاقبفه يف الدنيا.
 ولكا  ان الال م يف القانون ا  ور ثالثة  الفااق

 ـ شخث نو هيئة له بلطان. 1
 مــا يف  ثــامق شــرب اخلمــر، نو   ـ صــدور ن ــر نو  ــي ـ  ــن هــكا الســلطان ا ــا ابفــداءاا  2

 نفيية  ما يف  ثامق شر  عدم الغرر.
 ـ اقرتان املخالقة جبزاء دنيوي ةق ، نو دنيوي ونخروي  عاا. 1

ةلين القانون نصحية اّردة، بت ن ر و ـي، وال صـادراا  ـن نّي شـخث، بـت  ـن شـخث 
ي األخالقيـة اوـردة قانونـاا،  له بلطان، وال انه اـّرد عـن العقـاب، ولـكا ل  اـن األوا ـر والنـواه

  ما ليسد الفوصياي اوّردة عن الثواب والعقاب  ن القانون املصطلح يف شيء.
ـــين  ـــن القـــانون بـــاملعىن الـــدقيم  ـــا   ـــعه اجلمعيـــاي واألحـــزاب والنقابـــاي، وان   و ـــكا ل
 انـــد هـــي قـــوانني عنـــدهم، هلـــا الثـــواب والعقـــاب لـــديهم،  ـــالطرد وعـــدم الرتةيـــط نو اجلـــكب 

 لرتةيط و ا اشبه، و لهم حس  الفواًط يلفز ون باطاعة بلطان هلن القانون.وا
مثّ ان  ـــا ه رنـــاه  ـــن القـــانون، قـــد يظهـــره الســـلطان  ـــن  ـــوا ن اوفمـــط، ايق  ـــن ةطر ـــه 
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عاا ال  ن  وا ن اوفمط، ألنه األعرآل بالصال .  وعقله،  ما  قدم، وقد ي عه ًو
ـــط ولـــكا  ـــان  ـــت  ـــن الـــرنيني الغـــربيني، يف  ان القـــانون  ائهـــار الاـــا ن( وحـــده، نو  ًو

األصلح( وحده، غري  ام حىت بالنسبة شىل قوانينهم، بت قسم  نه  ن الاـا ن، وقسـم  نـه  ـن 
وع اس  االعرآل واألبعد  دىا.  املًو

ــعية اخفلقــوا ـ  ققهالنــا ـ يف انــه هــت القــانون ن ــر و ــي ةقــ   مثّ ان علمــاء القــوانني الًو
ط(؟ويسمى عندناق  بالف  اليف( نو يتمت غري هلن مما يسمى عندناق  بالًو

ةاملتـهور ههبــوا شىل الثــا:، والتــيس املر  ــى قــدس بــره ههــ  شىل األوم، وقــن نــرى رني 
ــط شىل الفاليــف  التــيس قــدس بــره ، ةليســد التــريعة اال ا ــراا نو  يــاا، و مــا بــبم ينفهــي الًو

ني ـ ي ط شرو  و وانط للمعا الي ـ عقداا ني اا، ةان التارع  ما ي ط األ ر والنهي ـ الصر 
نو ايقاعـــاا ـ  ـــالبيط والتـــراء، واإجيـــار واإبـــفييار، والـــرهن واإر ـــان، وامل ـــاربة، واملزارعـــة 

 واملساقاة، والتر ة، والناا ، والطالق، واخللط، وغريها.
وبـــند  وهاـــكا ي ـــط القـــوانني واالحـــزاء والتـــرال  واملوانـــط لـــألوراق الفياريـــة  الامبيالـــة(

ة، و ا نشبه هلن.  حتويت الدينق  البوليسة( وبند الدةطق  الصن( واوراق القًر
ـعي ـ ا ـا ان يـدخت يف بـاب األ ـر والنهـي،  مثّ ان  ت قانون ي عه املتـرّع ـ الـديين نو الًو
ـعية ـ يف اإصـطال  الققهـي ـ  ـن النيابـة والطهـارة،  وا ـا ان يـدخت يف بـاب األحاـام الًو

، والق ــاء، واملواريــث، والصــحة والقســاد، واجلــزء، والتــر ، واملــانط، والقــاطط، واحلليــة واحلر ــة
والراةـــط، واملعـــّد، واقســـام العقـــود واإيقاعـــاي وال ـــماناي، و ـــا نشـــبه هلـــن، وبالفـــاا  ّلمـــا ل 
ياـــن ن ـــر و ـــي بالصـــراحة، ولـــكا قـــام علمـــاء اال صـــومق ان غـــري األحاـــام اخلمســـة الفاليقيـــة 

عية.  نحاام ًو
والعادة  ن  صـادر القـانون عنـد  ـن ال يعفقـدون بالقـانون الـديين، ا ـا  ـن يعفقـد  والعرآل

ــوع ياــون  ــوع، مثّ حســ  املًو بــه  املســلمني ةــالعرآل والعــادة عنــدهم  ــن  تخصــاي املًو
 احلام.

 ــثالاق ان التــارع قـــامق  املــاء  طهـــر( وق  يف احلنطــة   ــاة( وق  آنيـــة الــكه  حمر ـــة( وق 
انه بعد هكا يأيت دور العرآل لفتخيث هت ان املياه الزاحية والاربيفية  صلة األرحام واحبة( ة

  ــاء(؟ وهــت احلنطــة الــ   ولــدي  ــن الفتــكي  والفوصــيت  حنطــة( ؟ وهــت املصــقاة  آنيــة( ؟ 
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 وهت شبن عم القبيلة يقصله عترون نسالا  رحم(؟
 ولكا  ان على ةقهاء التريعة ن رانق

ــوع يف املــوارد  املتــفبهة نو املخفلــف ةيهــا، وانــه هــت هــو  ــن هــكا األوم ق  تــخيث املًو
وع؟ ليرت   عليه هكا احلام نو هاك احلام. وع نو هاك املًو  املًو

الثا: ق ابفنبا  احلام  ن ندلفه األربعة عند التيعة، نو األ ثر  ن األربعة ـ ب ًاةة  ثت 
 القياس وقوه ـ عند العا ة.

ـ عنـد  ـن ال يأخـكون بالقـانون الـديين ـ ةيمـا نعم ياون العرآل والعادةق  صدران للقـانون 
 شها احا مها صاح  السلطة، واال ةهما بنقسهما يعّدان  ن اخالقياي اوفمط ال  ن قوانينه.

وقد ه رنا يف بعض  باحث الققه ان القرق بني العرآل والعادةق ان األوم اعم  ن الثا:، 
 ةلين بعادة.حيث ان شيئاا  ا شها صار عرةاا ولان ل يسفمر بعد 

نعـــم العـــادة  طلـــم علـــى األشـــياء ال ـــارة ني ـــاا، لاـــن املنصـــرآل  ـــن العـــرآل هـــي األشـــياء 
 الناةعة ةق .

وعلـــى  ـــا  قـــدمق ةاـــت  ـــن العـــرآل والعـــادة قـــانون شها ص ـــّدق  ـــن قبـــت  ـــن لـــه الصـــالحية  
  ميلن اال  ة، والق اة، و ن اشبه، ال ان الفصديم ةرع القانون.

ن العرآل والعادة ةال ياون له قوة، شه اوفمط يرون هلن اخالقياا مثّ ان القانون شها اخك  
ال الزا يــاا، شال شها صــاح  هلــن شــعور احفمــاعي بلــزوم  نقيــكه، ال ــم يــرون ةيــه املصــلحة ويف 
 ر ــــه املقســـــدة، ولـــــكا  ــــّرض الغـــــرب اصـــــحاب األقــــالم و ـــــن نشـــــبه بفقويــــة هـــــكا التـــــعور يف 

 افمعا م.
ة القـانون ةيـه ناشـئة  ـن الـوا ع الـديين الـكي يغـرس يف الـنقن  ـن نّ ا يف اإبالمق ةـ ّن قـوّ 

حهـــة رحـــاء ثـــواب اللّـــه وخـــوآل عقابـــه، الثـــواب والعقـــاب الـــدنيوي واال خـــروي، شه قـــوانني الّلـــه 
بــبحانه البــّد هلــا  ــن نن  ثمــر يف الــدنيا واحخــرة، شن اجيابــاا نو بــلباا، وبــكلن يســفقّر القــانون 

 الّرخاء والرةاه واحلريّة واأل ن و ا نشبه هلن. ويهنأ اوفمط بقوالدهق  ن
وقــد  ــان  ــن نهــّم نبــباب اربــاك  ــّت  راةــم احليــاة،  ــن اإقفصــاد والسيابــة واإحفمــاع 
وغريها، يف  اّةة بالد اإبالمق القـوانني املسـفوردة، الـ  نراد املسـفعمر ونهنابـه  رعهـا يف الـبالد 

 عفقدون باإبالم شريعة وقانوناا.عوض قوانني اإبالم، ة ّن الناس  انوا ي
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 ــثالاق  ــانوا يــرون حر ــة الغنــاء والربــا والزنــا واجلمــرك وال ــرال  والقمــار، و ــا نشــبه هلــن،  
 مــا  ــانوا يــرون لــزوم عدالــة القاًــي ونزاهــة التــهود وعــدالفهم، واّن العقوبــاي  ــكا، اىل غــري 

 هلن.
بقل   ّت  وا ين الق اء  ن شبـال ي وشها كم يقاحأون اّلية  ت  لن اّّر اي قانوناا، و 

اىل غريب، ولكا صاروا ا ام الدولة وقوانينها غري  بالني، بت نخكوا حالة الفحّدي مبقابلة الدولة 
 يف  ّت قوانينها، شالّ شها خاةوا  ن الترطة والقّوة والسين والفبعيد و ا نشبه.
روب عــن القــوانني وعليــهق ةــال عيــ  شن اًــطرب  ــّت شــيء، و قّتــد الرشــوة، وشــاع اهلــ

حىت  ن  ثت قوانني الصّحة واملرور واإبعاآل والنيدة والدرابة وغريها، و ثر الفزوير حىت يف 
 املعاهد العلمّية.

و ـــن الطبيعـــي نن  فـــّت  ـــّت املـــوا ين شها ةقـــد اوفمـــط املـــوا ين الدينيّـــة واملـــوا ين الدنيويّـــة، 
رد عليـه، واملـوا ين الدنيويّـة الـ  اليعفقـد كـا ةالدين الـكي  ـان يعفقـد بـه ش ـط   القـانون املسـفو 

ً ع ها القانون املسفورد عليه  ولكا صاري املقابلة التديدة بـني  -ويف املثتق نسى املتيفني  -و 
حتـــد نبـــا ي  -احلاو ـــاي وبـــني املســـلمني يف  ـــّت نقطـــارهم، ونخـــكي التـــعوب اإبـــال ية 

ــــة  ســــعى إبــــقا  احلاو ــــاي واحــــدة واحــــدة، واحل - فعــــددة  او ــــاي احلاًــــرة  ّلهــــا عًر
 للسقو ،  ادا د احلالة باقية.

شهن ةالقانون شها ل يان نابعاا  ن اوفمـط ال يلفـزم بـه اوفمـط، وبـاألخرة اليفحقـم اهلـدآل 
ط القانون  ن نحله واأل ثلة لكلن  ثرية حداا، نك ر مجلة  نهاق  الكي قد ًو

ــط خطّــة اقفصــاديّة ألملانيــا حــام اهفــزا  اقفصــاد نملانيــا،   ــثالا ق اّن  الــد فور شــاخد( ًو
ـط نقـن اخلطّـة ألندنوبـيا، حـام اهفـزا  اقفصـاد  ةنيح جناحاا  نقطـط النظـري، مثّ شنّـه بنقسـه ًو
اندنوبـــيا ةقتـــت ةتـــالا  نقطـــط النظـــري، ول ياـــن الســـّر خقيّـــاا حيـــث نّن خطّفـــه اإقفصـــاديّة يف 

قبلوها ابــفقباالا حســناا، بينمــا خطفــه نملانيــا ل  اــن  صــادم عقالــد النــاس وشــرالعهم ولــكا ابــف
اإقفصــادية يف اندنوبــيا  انــد  صــادم قــوانني املســلمني، يف  ثــت حر ــة اخلمــر، وحلــم اخلنزيــر، 
وةفح نـوادي القمـار ودور البغـاء واملالهـي واملـراقث، و ـا نشـبه هلـن ممّـا  ـان يف ًـمن خطّفـه 

ط لفنقيك اخلطّة اإقفصاديّة، ولكا قاطعها املسلمون مجلة و قصيالا حىت ن ّن رنس املام الكي ًو
 هه  ادرا  الريا .
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و ــن األ ثلــة الــ  رنيناهــا يف العــراقق قّصــة الوقــف الــك ّري، حيــث نّن نــوري الســعيد نلغــاه 
و عــم ننّــه يلغــى بتــطبة قلــم، لاــن بقــي النــاس علــى  ــا  ــانوا عليــه حــىت بــق  نــوري بــعيد 

 وبق   عه قانونه.
صــال  الزراعــي املســفورد، وهلــن ب شــارة  ــن الغــرب ألحــت وحــاء قابــم، وبــن  قــانون اإ

ـى واإًـطراب اىل  شةقار العراق وقد حصـت الغـرب علـى  ـا نراد، حيـث حـّت يف العـراق القًو
حانــــ  الققــــر واحلر ــــان، ةقــــد  ــــان القــــانون املســــفورد يقــــوم بفقســــيم نراًــــي املالّ ــــني علــــى 

ني،  ر ــــوا األراًــــي ونزحــــوا اىل القالحــــني، ةــــأّدى هلــــن اىل نّن عتــــراي احالآل  ــــن القالحــــ
 د ن، ألحت ةرارهم  ن الغص  الكي حّر ه اإبالم وغري هلن.

 امل
 ما بّن قانون  ساوي البنـد والولـد يف اإرث، ممّـا نثـار  تـالة  بـرية بـني النـاس حيـث  
 ــانوا يراحعوننــا بعــدها لتــراء األخــواي  ــن شخــو م املقــدار الزالــد علــى حّصــفهّن التــرعّية ممــا 

فهـــا هلـــّن اّـــا م، نو يراحعوننـــا لبيـــط اإخـــوة علـــى نخـــوا م  ـــا  نحفهـــا هلـــّن اّـــا م  ـــن  نح
حّصفهم الترعّية بيعاا شرعّياا، حىت الياـون  صـّرآل األخـواي  صـرّةاا غـري  تـروع يف البسـا ني 

 واألراًي و ا نشبه.
بنــد اىل نّ ــا املــام ةاانــد اّامــة شها نعطــد البنــد ن ثــر  ــن حّقهــا املتــروع، رحعــد ال

 البيد لفسّلم اىل نخيها القدر الزالد  ن حّصفها.
 لان ملّا هه  قابم، هه   ا بّنه  عه ورحعد التريعة  ما  اند.

وحـــاء عبـــد الســـالم وحعـــت اإشـــرتا ّية يف الـــبالد، ةســـّب  هلـــن  تـــّلت اإقفصـــاد وشةـــالس 
ا ن والبيــوي و ــا نشــبه الــبالد ألّن النــاس بــحبوا نرصــد م  ــن البنــوك واّدخــروا ن ــواهلم يف املخــ

 ةراراا  ن ححيم اإشرتا ّية وحر فها.
و ـــان شها اًـــطّر انســـان اىل اإشـــرتاء  ـــن املـــام الاـــكالي  ـــان يـــكه  اىل صـــاح  املـــام 
لي عطيه البدم حىت  ّت له، مثّ ملّا هه  عبد السالم ههبد اشرتا ّيفه  عه ورحط األ ر على  ا 

 قّرره اإبالم.
حـىت ياـون هــو القاعـت ملـا يتــاء دون  -ء احلـم شلغـاء األحــزاب ويف با سـفان حـاوم ًــيا

 -نن ياــون هنــاك  ــن  ابــبه علــى  صــرّةا ه، ةيفســىّن لــه بيــط الــبالد اىل األحنــ  ن ثــر ةــأ ثر 
 ةاان عاقبة ن ره  ا  ان، ورحعد احلريّة والفعّددية اىل البالد على  ا  اند عليه.
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 بلـدنا، نو البلـدان اوـاورة ممّـا ه رهـا  فـا  اىل  اىل عتراي األ ثلة االخرى الـ  رنيناهـا يف
  فاب  سفقّت.

 

 آراء حول القانون
 

ق شنّــه  مــا حــدث يف اإبــالم األخبــاري املفقّيــد بــالنّث شالّ نــادراا، واال صــوا  12املســألة 
الكي يرى ابفنبا  القروع  ن اال صوم، ولاـّت دليلـه وحّيفـه، شالّ نّن الفوّبـط يف اإحفياحـاي 

ققهيّــة املفزايــدة بــّب  انــزواء األّوم و وّبـــط الثــا:،  ــط نّ مــا قــد انطلقـــا  نــك نلــف بــنة  ـــن ال
الصـــدوق قـــدس بـــره األخبـــاري والتـــيس اال صـــوا، ةاـــكلن حـــدث يف الغـــرب حـــوم القـــانون 

 الرنيان.
ةــــبعض علمــــاء القــــانون ههــــ  اىل الفقّيــــد بالنصــــون حــــىت قــــام نحــــدهمق شّ: ال نعــــرآل 

 ا ندرس  قنني نابليون.القانون املد: وشمنّ 
 وقام آخرق شّن شعاري والعقيدة ال  ا ق ن كا نبداا، هيق النصون قبت  ّت شيء.

ـط بعـض علمـالهم  فابـاا  وقد اهفّم هؤالء بتر  القانون ةق   ن دون  ديد لـه، حـىت ًو
ــط عــال آخــر  ــن علمــالهم  فابــاا يف شــر  القــا نون لتــر  القــانون املــد: يف وانيــة نحــزاء، وًو

ـــعوا ني ـــاا  فابـــاا يف  ســـعة وعتـــرين حـــزءاا،  املـــد: يف واحـــد وثالثـــني حـــزءاا، ومجاعـــة  ـــنهم ًو
ـط آخـر  ــنهم  فابـاا يف ثالثـة وثالثــني حـزءاا، بينمــا ههـ  آخـرون  ــن علمـالهم اىل  ديــد  وًو

 القوانني.
وشها  ـــان لاـــّت  ـــن األخبـــاري واال صـــوا احلـــّم يف شخفيـــار طريقـــه يف اإبـــالم، ةهـــو  ـــن 
اخفالآل اإحفهاد، لان لين يف القوانني الغربية  ثت هكا احلم، شه واًط قوانينهم هم البتـر 
اّدود بات  عىن الالمة، ةأّي  ّيزة لعاملهم السابم الكي عاي  العال السـابم  ـط حمدوديّا ـه 

ط القانون يف نن ياون آراله حّية على  ن عداه  ن العلماء اح ني؟  العلمّية وًو
 ميفا  النّث السابم يف القوانني الغربية مبا ميفا  به النّث  ن القرآن الارمي والسّنة شهنق ةال

املطّهـــرة يف القـــوانني اإبـــال ّية حيـــث نّن واًـــعه هـــو خـــالم اإنســـان اخلبـــري باـــّت  ـــا يصـــلح 
اإنسان ممّـا يقسـده، والعلـيم باـّت األ  ـان واألدوار و ـا  فطّلبهـا، حـىت يلـزم النـاس علـى  ـدى 
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عصــور واألحيــام الفقيّــد بــه، وال  ــم ألحــد  ــنهم نن يغــرّي نو يبــّدم شــيئاا ممّــا ننزلــه الســماء، ال
وشرحه نبّيه املعصوم صـلى اهلل عليـه وآلـه وبـلم الـكي قـام ةيـه  عـاىلق   و ـا ينطـم عـن اهلـوى 

 (.1شن هو شالّ وحي  يوحى( 
بالز ــان واملاــان والتــرال  حــىت وعليــه ق ةأيّــة نمهّيــة لاهفمــام بنّيــة املتــرّع البتــري اّــدود 

عه؟  جي  الفعّرآل على نّيفه وال  ّم ملن يأيت بعده نن ي ط القانون  ما هو ًو
ةمن باب املثام ق املتروع القرنسي ينّث على عـدم حـوا  الفصـّرآل بالعقـار الـكي  قّد ـه 

قــوم الــكي الزوحــة  هــراا لزوحهــا يف بعــض حــاالي الــزوا ، ول يفعــّرض املتــروع حلاــم املــام املن
 دةعفه الزوحة يف  ثت هكه احلالة.

ــط هــكا القــانون  ــان العقــار هــو الثــروة الوحيــدة الــ   وعلّــة عــدم الفعــّرضق ننّــه حينمــا ًو
ــاع اإقفصــاديّة   ســفحم العنايــة واإهفمــام محايــة حلقــوق الزوحــة، ولاــن بعــد نن  طــّوري األًو

 عـىن لليمـود وعـدم الفعـّدي عنهـا،  ونصبحد بعض األشياء املنقولة نهّم شأناا  ن العقار ةـال
بينمـــا  دربـــة التـــر  بقيـــد  لفز ـــة ال  فعـــّدى اىل التـــيء املنقـــوم شطالقـــاا وشمّنـــا  قفصـــر علـــى 
العقــار، ورني  دربــة الفيديــد عــدم اجلمــود والفعــّدي عنهــا وهلــن لوحــود املــالك والعلــة الــ  

ط  ن نحلها القانون.  ًو
 ه نيّة  يزة للمترّع األّوم حىت يلزم ش ّباعه حرةياا؟وشنّا نرى ننّه ال وحه ملدربة التر ، ش

و كلن احلام يف املتروع القرنسي بالنسبة اىل  عاقبـة السـارق حيـث يـنّث الدبـفور علـى 
عقـــاب  ـــن اخـــفلن  ـــاالا  نقـــوالا، وهلـــن قبـــت اـــيء الاهربـــاء والفليقـــون والغـــا  وغريهـــا  ـــن 

 األ وام غري املنقولة.
ليقـــون والغـــا  و ـــا نشـــبه هلـــن، اقفصـــري  دربـــة التـــر  يف وبعـــد نن حـــاء الاهربـــاء والف

العقاب على املام املنقوم ول  فعّد يف  وبعة العقاب على ن ثام هكه اال  ور املسفيّدة، بينمـا 
  دربة الفيديد  رى الفوّبط.

وهــكا اإخــفالآل يرحــط اىل نّن املعيــار هــت هــو اهلياــت نو الــرو ؟ والــال م نن ياــون املعيــار 
 الرو  ال اهليات. عندهم هو

نّ ـــا  ـــا  قـــدم  ـــن اثنـــا حـــوم نحاـــام الق ـــاء وننّـــه هـــت املعيـــار ةيـــه هـــو رو  القـــانون نو 
حسمه؟ ةكلن اث آخر،  ّنا هنـاك يف صـدد بيـان نّن العـرآل يقهـم  ـن الـنّث نيّهمـا؟ بينمـا 
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نـــدهم املدربـــفان هنـــا يف القـــانون بتـــريّفان واملهـــم عنـــد البتـــر الـــرو ، ولـــكا ةـــالال م نن يـــرتك ع
بينمـا علينـا قـن نن  -ملا ه رناق  ن عدم ة ت املترّع األوم على األخري  -اجلسم اىل الرو  

نلفزم باالم املترّع حرةياا، وشمّنا البحث يف ننّه  اها يقهم  ن  الم املترع؟ وبالفعبري اال صواق 
 النزاع عندهم  ربوي، والنزاع عندنا صغروي.

 
 
 

 دوافع العمل بالقانون
 

 ق الناس بالنظر اىل العمت بالقوانني على ثالثة نقسامق 11ألة املس
األّومق   ــــن يعمــــت بــــالقوانني لتــــرةه النقســــي، حيــــث نّن التــــرآل يبعــــث علــــى اإ يــــان 

عّية  -بالواحباي  و ـرك اّّر ـاي حـىت شها ل ياـن ثـواب وال عقـاب  -عقلّية نو شرعّية نو ًو
( 1ا لقوله عليه السالم ق وحد  ن اهالا للعبـادة وال خوآل  ن اإحفماع، وال نريد الفعّرض هن

 ألنّه ال يوحد شالّ يف األوحدي  ن الناس وهم املعصو ون  عليهم السالم(.
بت رمّبا يقامق شنّه ني ـاا للتـرآل النقسـي يف نعـال  را بـه ينـدةط اإنسـان اىل احـرتام العـال، 

 شحرتام العلماء.ة ّن النقن التريقة بال رحاء ثواب نو خوآل عقاب  بعث على 
 -نــادراا  -وشــوقاا اىل الثــواب  -غالبــاا  -الثــا:ق  ــن يعمــت بــالقوانني خوةــاا  ــن العقــاب 

وشمّنا قلنا هلن، ملا  قّدمق  ن نّن الثواب لين ايث يسوق  ّت شنسان، بينما العقاب  ـكلن، 
سفحّ ، ولكا جند نّن غال  املسلمني يصو ون شهر ر  ان الواح ، وال يصو ون الصيام امل

ولين هلن شالّ نّن  رك الواحـ  ةيـه عقـاب، نّ ـا  ـرك املسـفح  ةلـين ةيـه العقـاب، وشن  ـان 
 يف ةعت  ليهما الثواب.

الثالـــثق  ـــن يعمــــت بـــالقوانني حقظــــاا لتخصـــّيفه وصــــوناا ملاانفـــه يف اوفمــــط، ةـــال خيــــرتق 
 القانون حىت ال يكه   اء وحهه.

انــاا شــوقاا اىل الثــواب حيــث يريــد  يــادة  ــاء وهــكا وشن  ــان خوةــاا  ــن العقــاب، بــت وشحي
وحهه، نو شعفالء  اانفه و ا نشبه، شالّ نّن املراد بالعقاب والثواب ةيمـا  قـدمق عقـاب الق ـاء 
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دنياا وآخرة، نو ثـواب احخـرة وهـو ن ـر آخـر غـري احلقـال علـى التخصـّية، ولـكا حعلنـا الثالـث 
  سفقالا.

إنســـان وبـــالر اال  ـــور الاونّيـــة الداخلـــة حتـــد هـــكا وال خيقـــى  ـــا هنـــاك  ـــن القـــرق بـــني ا
األبباب واملسّبباي، ة ّن اال  ور الاونّية نبباكا  نفهي شىل  سّببا ا بـدون  دخليّـة اإرادة شالّ 
يف احليوان، يف اجلملة ةاجلاهبّية  كب، والتمن  ترق، واإبقنج ميـفّث املـاء، والنـار حتـرق، 

 وهاكا.
ون له الطعام، و باشر ه نعماله، وحترين يده ورحله، و ـا نشـبه نّ ا شرب اإنسان للماء، 

 مـا ةعلـه العبّـاس   -هلن، ةاّلها باخفياره، ةالعطتان وشن بلم غايفه يفمان  ن  رك الترب 
 و كلن بالر ن ثام  لن اال  ور اإخفياريّة. -عليه السالم  

عية ـ عند اهله ـ ةال وحيث ان اإنسان يسفقيم بالتريعة ـ عند املفترعني ـ وبالقوان ني الًو
بـــد  ــــن اإلفــــزام والفطبيــــم، وهلــــن ال ياــــون اال بــــان يفــــوةر ةيــــه التــــرآل النقســــي، نو خــــوآل 

 العقاب ورحاء الثواب، نو احلقال على التخصية.
ةـــاوفمط الصــــا  هـــو الــــكي قـــد ا ــــفأل نقــــوس اةـــراده كــــكه اال  ـــور الثالثــــة، نيق التــــرآل 

ن العقــاب والثــواب الق ــالي واألخــروي، ام  ــن العقــاب النقســي، واخلــوآل والرحــاء، بــواء  ــ
 والثواب اإحفماعي، وحق  التخصية.

ولكا شاع بني الناسق حق   اء الوحه نو على اصطال  بع همق احليثيـة اإنسـانية لاـن 
 الال م ان ال ياون يف اي وحه  ن الثالثة شةرا  نو  قري  داخلي نو خارحي.

قبــيح اإحفمــاع جيــ   وا  ــا ـ  ــن ناحيــة ـ و ــوا ن امللاــة ةالتــرالط والقــوانني وحتســني و 
 النقسانية املر بطة ككه اال  ور ـ  ن ناحية ثانية ـ.

ةبالنسبة شىل األ ر النقسي، ةانه ـ  ـثالا ـ شها خـاآل اإنسـان  ـن الفقبـيح اإحفمـاعي ا ثـر 
  اا. ن القدر الال م اخفت ا ره،  ما انه شها ل خيف بالقدر الال م اخفت ني

ةاألّومق ال يقدم على الفيارة خوةاا  ن ر ود السوق واخلسران، بينما الثا:ق يأ ـت ن ـوام 
 الناس بالباطت  و راا وعدم شعفناٍء بالفقبيح اإحفماعي.

وبالنسـبة شىل األ ـر اخلـارحيق الثـواب والعقـاب يف ابعادمهـا الثالثـة، ةانـه ـ  ـثالا ـ شها  ـان 
لقـــدر املفوبـــ ، بـــّب  حتـــّكر النـــاس عـــن اإقـــدام حـــىت يف األ ـــور  قبـــيح اإحفمـــاع ا ثـــر  ـــن ا
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الصــاحلة، وشها  ــان  قبــيحهم اقــت  ــن القــدر املفوبــ ، بــّب  اقــدام النــاس علــى اال  ــور غــري 
 الصاحلة.

والتـــرآل النقســـي، و ـــكا اخلـــوآل اإحفمــــاعي نو الق ـــالي نو اال خـــروي، و ـــكلن رحــــاء 
ــز  يف الــنقن بســب  ا ــ ور ثالثــةق الرتبيــة القرديــة، والرتبيــة اإحفماعيــة، وبســب  ثواكــا، شمّنــا  رت  

وحود االبوة الصاحلة والقدوة احلسنة، ةان لات  ن هكه اال  ور الثالثـة الـدور اهلـام يف هلـن، 
ةــان ال ــغو  اإحفماعيــة،  ال ــغو  املاديــة  وحــ  الفــوا ن النقســي،  مــا ان املاديــة  وحــ  

 الفوا ن اجلسمي.
 ــــرب املدخليــــة ةيــــه، ولــــكا ورد يف احلــــديثق  ونــــوا دعــــاة للنــــاس بغــــري واالبــــوة ني ــــاا هلــــا ا 

( ةاال بـــوة احلســـنة  وحـــ   ربيـــة النقـــوس علـــى احلســـن، واالبـــوة الســـيئة  وحـــ  1الســـنفام 
  ربيفهم على السوء.

 

 القانون التربوي اإلسالمي  
 

عية ـ يف األقاء الثالثة    ن الرتبيةقوالقانون اإبال ي اغىن القوانني ـ الدينية والًو
ةاالبوة ةيهاق هم األنبياء واألوصياء عليهم السالم والعلماء الربانيون، الكين ال يتم هلم 

 غبار.
والرتبية اإحفماعيـة ةيـه ق ةمو ـوم شىل اوفمـط امللفـزم الـكي يعمـت باإبـالم يف  ـت صـغرية 

وهــو اّــي   و بــرية، يــأ ر بــاملعروآل، وينهــى عــن املناــر، ويــرى نقســه  ســؤوالا عــن  ــت شــيء،
الصــا  للرتبيــة الصــاحلة الاا لــة، وقــد شــاهدي انــا هلــن يف العــراق قبــت احلــرب العامليــة الثانيــة 

 وقد ه ري حزءاا صغرياا  نه يف  فابق بقايا ح ارة اإبالم  ما رنيد.
والرتبيــــة القرديــــة ةيــــهق ةهــــو  و ــــوم شىل احبــــاء واألقربــــاء، واملعّلمــــني الــــكين يــــرون انقســــهم 

اه نبنالهم و ال يكهم ويرون على ننقسهم القيام برتبيفهم و عليمهم حس   ناهج  سؤولني  
 اإبالم الكي هو نرقى  ن  ت  ناهج الرتبية ال  شاهدها البتر يف عصره الطويت.

عياا غايفه ان  ق  القرد واوفمـط احلاًـر واحيت عـن األخطـار  ةالقانون شرعياا  ان نو ًو
 عت لات حاة  ثواباا ولات هادم عقاباا.ويوح  له الفقدم، ولكا جي
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ويالحــ  يف الثــواب والعقــاب النســبة املعقولــة حســ  الواقــط  مــا يف القــوانني التــرعية، نو 
عية.  حس  نظر املترّع  ما يف القوانني الًو

ــــط األل  ــــ  اللــــكة ودة وهنــــاك قســــم آخــــر  ــــن العلمــــاء يرحعــــون األ ــــر بــــاالخرة، شىل حل
اإنسـان ةهـو شّ ـا للحصـوم علـى اللـكة اجلسـدية نو الروحيـة نو  ويقولونق بان  ت شيء يعملـه

 العقلية، وا ا لدةط االل عن احد الثالثة.
وشمّنا ةرّقنا بـني الروحيـة والعقليـة واجلسـدية، الن  ـن اللـكة  ـا لـين عقليـاا وال حسـدياا  ثـت 

ا  ـا لـين عقليـاا وهم الرلابة، ةان اجلسد ال ينفقط  نـه،  مـا انـه لـين بعقلـي ني ـاا، وألّن  نهـ
وال روحيـــاا  ثـــت اإهفمـــام بتـــؤون اجلســـم ةحســـ ، ةـــان يف النـــاس  ـــن ال هـــم لـــه شالّ األ ـــت 

 الطّي  واللباس الناعم والرياك اجلميت.
و ن الناس  ن يريد ان ي ك  ر امسه، وير قط يف اوفمـط شـأنه، وال يهّمـه ان ياـون  ـن حـم 

 ولبن اخلتن.نو باطت،  ما ال يهّمه حسده، وشن ا ت اجلت  
 و ن الناس  ا ال يهمه نحد األ رين وامنا يهّمه اقا ة احلم وابطام الباطت.

ويف احلديث ان عبد الّله بن عباس قامق دخلد على ن ري املؤ نني عليه السالم بكي قار 
وهــو خيصــف نعلــه ةقــام اق  ــا قيمــة هــكا النعــت؟ ةقلــدق ال قيمــة هلــا، ةقــام عليــه الســالم ق 

( و ـان ال يعفـين جبسـده 1ّ  شّا  ـن ش ـر ام شالّ نن ا قـيم حّقـاا نو ندةـط بـاطالا.. والّله هلـي نحـ
 اال بالقدر ال روري.

وعليـهق ةالنـاس ـ غـري املعصـو ني و ـن حـكا حـكوهم ـ يف الـدنيا علـى نقسـام، وقـد  اشـار 
لن املفن  يف قصيدة له يصف ةيها اقدام بيف الدولة يف احلروب وهروب اعداله  نه  علالا ه

 بقولهق
 ارى  لنــا يبغــي احليــاة لنقســه

 حريصاا عليهــا  سفــها اا كا صباا 
 ةح  اجلبـان النقـن اورده الفقـى
 وح  التياع النقن اورده احلربا

 وخيفلف الر قـان والقعـت واحـد
 شىل ان يــرى احســان هكا لكا هنبا
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 و ثله  ا يف شعر عمرو بن عبيد حيث يقومقـ
 ص ي د       لام ميتي رويد لام يطل  
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 كيفية تبلور القانون
 

ق ان الــدنيا دار خــراب وقلــ   ــن يعّمرهــا ن ثــر خرابــاا، واحلامــاء مسّــوا هــكا  11املســألة 
 العالق بعال الاون والقساد، شه يفاّون ةيه  ت شيء مثّ يقسد.

اونـــان بطيئـــني،  نفهـــى األ ـــران الفاـــّون قـــد ياـــون بـــريعاا والقســـاد بـــريعاا ني ـــاا، وقـــد ي
ةاخل ـرواي ـ  ـثالا ـ  فاـّون بـريعاا يف نشـهر و قسـد يف ايـام، بينمـا التـمن  اونـد يف  بـفة 
ايام(  ت يوم  ا شاء الّله، و قسـد يف بـد  ليـاراي  ـن السـنواي ـ علـى  ـا حـّدده العلـم  ـن 
عمـر التـمن ـ حيـث ا ـم قـالواق قـد شـاخد التـمن ول يبـم  ـن عمرهـا شال السـدس، واللّـه 

 اعلم.
 ويف املثت املتهورق بريط النمو بريط الزوام.

هكا  ا جنده ةيما وصت شليه علمنا، ولعت هناك لّله ببحانه و عاىل خملوقاي بـريعة النمـو 
 بطيئة الزوام، نو بطيئة النمو بريعة الزوام.

بفـداء وعلى اّي حامق ةالقانون ني اا قد  اّون ومنى  درجيياا، ا ا قوانني اإبالم ةا ا يف ا
البعثـة  ــدرحد حـىت بعــد ثالثـة وعتــرين بـنة علــى يـدي الربــوم األعظـم صــلى اهلل عليـه وآلــه 

( ومث  ـــدرحد شىل هـــكا 1وبـــلم ،  مـــا يف القـــرآن احلاـــيمق  اليـــوم ا ملـــد لاـــم ديـــنام..( 
 الامام املتاهد احن.

كي ال لان ةرق بني الفدرّ  األوم الكي مت خالم ثالثة وعترين بنة، والفـدر  األخـري الـ
 يزام  سفمراا.

 ةالفدر  األومق  ان يف ةروع التريعة.
 والفدر  الثا:ق  ان يف  وبط القروع و عمم اإبفنبا .

ــعيةق ةهــي االخــرى ني ــاا الــ   ــان هلــا  ــال األ ــرين، لاــن  ــط نــوع  ــن  ون ــا القــوانني الًو
 البطوء يف  ت واحد  نهما ا ثر  ن بطوء  در  التريعة.

  ا يليقـ وعلى هكا ةللقانون
 ـ له  طور  ارخيي.1
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 ـ له غاية احفماعية وةردية.2
 ـ له  وا ين يف السعة وال يم  ّددمها خصوصياي السب ، وقدر الغاية.1

 ــثالا ق حــّد الزنــا قــانون يوحبــه الزنــا بــبباا، و ــّدد مبالــة حلــدة غايــة، ويــراد بــه عــال  القــرد 
 ونزاهة اوفمط  ن اجلرمية.

دق عليــه الســالم ق ان اللّــه قــد حعــت لاــّت شــيء حــّداا وحعــت ملــن وقــد قــام اإ ــام الصــا
(  ةــان ا ريــد  ــن احلـد يف اجلملــة اال وىلق حعــت لاــت شــيء حــداا  ــت 1 عـّدى هلــن احلــد حــداا 

شيء على قو اإبفغراق ـ  ما يف ا ثلفهم  عليهم السالم( اّد التـرب  ـن  ـاء الاـو  وحـّد 
يـــــة األعـــــم  ـــــن حـــــد العقـــــاب الق ـــــالي نو اال خـــــروي نو اخلـــــوان، ا ريـــــد باحلـــــد يف اجلملـــــة الثان

 اإحفماعي بالفقبيح نو امل رة ولو اخلقيقة نو نزوم الدرحة.
ةمن    ـ  ثالا ـ عوق  ق اءاا، ودخـت النـار ان ل يفـ  يف احخـرة، ونقـر  نـه اإحفمـاع، 

ار اــاب بينمــا  ــن شــرب املــاء قالمــاا يف الليــت حيــث ياــره هلــن لــيالا اًــّر حســده،  مــا ان 
ـط  بعض املاروهـاي يوحـ  نـزوم درحـة اإنسـان عنـد اللّـه بـبحانه، حيـث ان املاـروه ل يًو

 اال ألحد هكين األ رين  ن امل رة الدنيوية نو اال خروية ـ لان ال اّد العقاب ـ.
وهنــاك نــوع ثالــث  ــن املاروهــاي، ممــا ياــون احفياطــاا يف اال ــر،  ثــتق لعــن الّلــه  ــن نــام 

( نو ن ــــت  اده 1(  او ر ــــ  القــــالي وحــــده 2م علــــى بــــطح غــــري حمّيــــر (  نو نــــا1وحــــده 
(  ةــالنوم املنقــرد نحيانــاا يوحــ  وقــوع الاــابوس علــى النــالم نو  ــا اشــبه هلــن، والنــوم 1وحــده 

علـــى بـــطح غـــري حمّيـــر يوحـــ  احيانـــاا بـــقوطه  ـــن الســـطح وهـــو غاةـــت، والرا ـــ  وحـــده يف 
اشبه، واح ت  اده وحده دليـت خسـة الـنقن الصحراء قد يسلبه لث، نو يقرتبه ببط، نو  ا 

 وشّح الطبيعة.
 والات هلم ب عد يف اجلملة عن الّله ببحانه نو عن اخلري.

لاــن هلــن  لــه  ــن بــاب اإحفيــا ، وشالّ ةلــين  ــت  ــن ةعــت  ــكا اصــابه هلــن، بــت  ــن 
ـّية، ةهـو يف اّـرم حـرام عقلـي بـت وشـرعي، قـام بـبحانهق  ا حفنبـوا  باب العلم اإمجاا واملعًر

( ويف املاـــروه  اـــروه عقلـــي نو شـــرعي، ةالعقـــت يـــرى 1 ثـــرياا  ـــن الظـــن ان بعـــض الظـــن امث( 
اإحفنــــاب إحفمــــام امل ــــرة اخلقيقــــة، والتــــرع يــــراه  ــــكلن ني ــــاا علــــى  ــــا عرةــــد يف الروايــــة 

 السابقة.
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ولنرحط لاملاع شىل حديثق الدنيا دار خراب ةان  ن  يـزاي الـدنيا ـ  مـا هـو واًـح ـ ان 
 (.6ب  ت شيء ةيها حىت اجلبام  ويسألونن عن اجلبام ةقت ينسقها ريّب نسقاا( خير 

ا ا ان القل  اخرب، ةألنه ـ  ثالا ـ يصرآل الف دينار ألحـت دينـار، بينمـا  ـان الـال م ان 
 (.7يصرآل الف دينار ألحت  ليار  ن الدنانري، ةانه لين ألنقسام ون شالّ اجلّنة 

 
 

 القانون واألحكام الخمسة
 

 ق قد ياون يف شيء  صلحة  لز ة ةيي . 11املسألة 
 وقد ياون يف شيء  قسدة  فزايدة ةيحرم.

 وقد ياون املصلحة واملقسدة ال اد اإلزام، ةيسفح  وياره.
 وقد  فساوى املصلحة واملقسدة ةيبا .

هــــكا حســــ   ــــا جنــــده يف األ ــــور وحســــ  املــــوا ين العقليــــة، وهاــــكا قــــرره التــــارع ني ــــاا 
 -ت وحه  ن الوحوه اخلمسةق حاماا ويسّمى  

 ال يقامق ان املبا  لين اام، النه قبت الترع وبعد الترع بواء.
ألنــه يقــامق قبــت التــرع اإباحــة ال شقف ــالية وبعــد الفتــريط اإباحــة شقف ــالية، مبعــىنق ان 

 (.1التارع قرره، ة طاعفه مبا هو حام شرعي له الثواب ـ حيث األعمام بالنّياي 
ان يقامق ان األ ر ـ  ط قطط النظر عن الالاقف الياي الثالثة ـ واح  ةق ، شه وال يصح 

اعطاء الز اة واح ، و رك شرب اخلمر واحـ  ـ  ـثالا ـ، نو حـرام ةقـ  شه شـرب اخلمـر حـرام، 
 و رك الز اة حرام.

 ما ال يصح ان يقامق ان الز اة واحبة و ر ها حرام، نو شرب اخلمر حرام و ر ه واح ، 
يعقت حامان يف طريف شيء، ةان هلن شها ل يان  أ يداا  ان لغـواا، وشها  ـان  أ يـداا  شه ال

 ل يان حاماا.
ـعي ةبع ـهم قـامق ان هنـاك حقـاا ةقـ ، ولـين  وشبه هكا البحث ه ره نهت القـانون الًو

 للواح   ن اثر.
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 وقام آخرق عاسه، ايق ان هناك واحباا ةق  ولين للحم  ن اثر.
القـانون هـو الـكي ه ـره ةقهاقنـاق  ـن ان هنـاك حقـاا وواحبـاا، ةواحبـن  واملتـهور بـني اهـت

 ان  عمت، وحقن ان ياون لن ور عملن.
 قد يقامق مبا ها يسفدم اصحاب القولني على القوم باحلم ةق  والقوم بالواح  ةق ؟

 و ا هي النفيية املرت بة عليها؟
 نفهـــي شىل ن ـــر واحـــد هـــو لـــزوم  ةانـــه يقـــامق ا ـــا النفييـــة ةصـــقر، الن  ـــت األقـــوام الثالثـــة

 القانون املنظم حلياة القرد واوفمط.
 وا ا انه مباها يسفدلون؟

ةالظاهرق انه اـرد ابفحسـان  ـنهم ولـين ا ثـر، اه يف  سـألة العمـت والـربح املرت ـ  عليـه 
يقوم نهت  احلم(ق حقن العمت، و ن حقن ان  سـفقيد  ـن الـربح، ويقـوم نهـت  الواحـ (ق 

 لعمت وواح  لن ان  سفقيد  ن ران.واح  علين ا
وهو  ما  رى حيث ان  ال  نهما حتوير  غري  سفقيم، وامنا املسفقيم ان يقامق  واحبـن( 

 العمت و  حقن( الربح.
مثّ ان  ـــــت األقـــــوام الثالثـــــة، الوبـــــ  والطرةـــــان  ـــــأيت يف اإجيابيـــــاي بـــــال  ـــــالم، وا ـــــا يف 

 ةيها ني اا.السلبياي ةرمبا يقام بايفان األقوام الثالثة 
 ثالاق  قـانون(  ـرك الزنـا و  قـانون( العقوبـة عليـه، قـد يقـرران علـى االقـوام الثالثـة حسـ  

  ا يليقـ
 ـ  ن واحبن  رك الزنا، وشها  نيد وح  علين احلد. 1
 ـ  ن حم اوفمط علين ان ال  ز:، وشها  نيد ةمن حم اوفمط علين ان حتد. 2
 لين ـ شها  نيد ـ ان حتد.ـ  ن واحبن  رك الزنا، واحلم ع1

هـكا ولاـن  قف ـى القاعـدة املسـفقيمة ـ بـال الفـواٍء ـ ان ال  اـون السـلبياي داخلـة حتـد 
 احلم والواح ، بت حتد املمفنط واألثر املرت   على خرق هلن اإ فناع.

وبــكلن يظهــر حليــااق ان  قســيم األحاــام شىل الواحــ  واحلـــرام ـ يف اــث اإقف ـــالياي 
اب والعقــاب عليهمــا هــوق الــفخلث  ــن اإلفــواء، نوالا، و ــن الفنســيم بــني القعــت و ر يــ  الثــو 

 والرتك، وآثارمها، ثانياا.
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وقـد بــبم  ثــت هــكا البحــثق املســفقيم وامللفــوي، يف القلســقة يف بــاب األل واللــكة، حيــث  
  ان املتهور على وحودمها يف قبام  ن يقوم بأحدمها ةق  ويدر  احخر ةيه.

عـض األل  ـرك اللـكة، ةمـن ال يصـت شىل األ ـت والتـرب والوقـاع  فـأل. وقـام  ثالاق قـام ب
بعض يف عاسهق اللـكة  ـرك االل، ةمـن  ـأل لليـوع والعطـ  والتـبم شها ا ـت وشـرب وباشـر 

 وحد اللكة، و ن الواًحق ان  ال األ رين الفواء يف نحد اجلانبني.
رام؟ ويقـــامق  ـــرك شـــرب اخلمـــر ال يقـــامق علـــى  ـــا ه ـــرمت، ةلمـــاها يقـــامق  ـــرك الصـــالة حـــ

 واح ،  ط انام ه رمت ان احلام جلان  واحد ال جلانبني؟
النه يقامق هكا  عبـري عـريف عـن العقـاب يف الـرتك، والعقـاب يف القعـت، يف قبـام  ـا ياـون 
لـه الثــواب ول ياــن يف  ر ــه العقــاب ـ  مـا يف املســفح  ـ نو ياــون يف ةعلــه امل ــرّة اخلقيقــة، 

 ىل املنط عن النقيض، بأن ل يان يف ةعله عقاب،  ما يف املاروه.بدون الوصوم ش
مثّ ان بعــض علمــاء القــانون يف الغــرب ممــن قــامق بــأن األ ــر  نحصــر يف  الواحــ ( ةقــ ، 
اناـر  بعـاا لـكلن و بعـاا لـبعض  بادلـة االخـر ـ  ثـت  بـدء الف ـا ن اإحفمـاعي ـ احلـمق  ألنـه 

ونناــر  التخصــية املعنويــة(ق ألن  ــت شــيء  ــادي، واحــ ( واناــر  الســيادة(ق النــه   ــا ن، 
واناـــر  القـــانون اخلـــان( الن  ـــت شـــيء قـــانون عـــام يتـــمت احلـــا م واّاـــوم و لّمـــا  عـــارض 

 القانون العام  ط امللاية القردية ـ  ثالا ـ قّدم األوم على الثا:.
وانابيـ   وعليـهق ةلـين ملالـن األرض ـ  ـثالا ـ ان مينـط  ـن نصـ  نعمـدة الـربق والفليقـون

ــه شها نرادي الدولــة هلــن وال حــم لــه يف البــدم ني ــاا،  مــا ال  الغــا  والــنق  و ــا اشــبه يف اًر
ـــه، و ـــم للدولـــة ابـــفمالك األراًـــي والبيـــوي شها  حـــم لـــه يف  نـــط  ـــرور الطـــالراي علـــى نًر

 اقف د املصلحة هلن، وهاكا.
ة شىل  طويــت لاــن حيــث ثبــد  ــت هلــن نقــده ب ــرورة التــرع والعقــت والعقــالء ةــال حاحــ

 الاالم ةيه.
 

 
 القانون المدّون والمطّبق
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ــــاك ةرقــــاا بــــني القــــانون املــــدّون والقــــانون املطبــــم، بــــواء يف  16املســــألة  ق ال خيقــــى ان هن
عي.  التريعة ام يف القانون الًو

 ـــثالا ق القـــانون املـــدّون هـــو املســـفقاد  ـــن الافـــاب والســـّنة واإمجـــاع والعقـــت، ا ـــا القـــانون 
 الكي يراه الققيه نو القاًي  افنقاا باملنابباي. املطّبم ةهو

وهــكا وان  ــان يرحــط شىل القــانون املــدّون ني ــاا لاــن لــين خبــ   ســفقيم بــت  ــط  الحظــة 
املنابباي، ولكا ميان ان يزيد يف  اان وينقث يف  اان آخر  ط  تابه الق ـية بالنسـبة شىل 

( ـ  ـانوا احيانـاا ـ جييبـون عـن  سـألة واحـدة القانون املدّون، ولكا ورد نن األلمة  عليهم السالم
 بثالثة نحوبة يف الن واحد، لسؤام ثالثة اشخان.

ةان خصوصـية الز ـان واملاـان والتـرال  واملسـفقفني نو املفقاًـيني هلـا  دخليـة يف القـانون 
املطّبــم، بينمــا هــي  نفتــرة هنــا وهنــاك يف القــانون املــدّون، ةــان  اانــة املســفقفني نو اخلصــوم، 
ــــان حييهــــم يف  ــــة ابــــفقفالهم نو بي ــــة نو اإقفصــــادية نو السيابــــّية و يقي مبرا ــــزهم اإحفماعي

 الفقاًي وغري هلن  لها  ؤثر يف الفطبيم.
يقـامق ان امللـن القاحــاري ةـفح علـى شــاه حـاء شىل اّقـم القمــي  قـدس بـره( وقــامق ش: 

 حهلد هاي يوم واةطري عمداا يف شهر ر  ان، ةما هي الاقارة؟
 اّقم القمي  قّدس بره(ق صم بفني يو اا. قام

 قام امللنق العفم نو اإطعام ال ياقي؟
 قام اّقم  قّدس بره( ال.

ةكه  امللن، وبعد ههابه اعرتض علـى اّقـم قـدس بـره احلاًـرونق بـاّن  قـارة اإةطـار 
 خمريّة ال  عّينة؟

 ـا امللـن ةانّـه يسـهت عليـه ةقام هلم اّقم القمـي  قـّدس بـره(ق هـكا  ـام يف غـري امللـن، ن
اإطعــام و العفــم، ةــ ها احــزي لــه هلــن، يسفســهت اال ــر ةيقطــر ثانيــاا وثالثــاا، ا ــا الصــيام ةهــو 

 صع  عليه حداا، ولكا اردي ردعه عن الفارار.
ويف قصـث الربــوم صـلى اهلل عليــه وآلـه وبــلم  وعلــي عليـه الســالم جنـد التــواهد الاثــرية 

ليـه وآلـه وبـلم ـ  ـثالا ـ صـلى علـى املنـاةم، لانّـه يف احلقيقـة لـكلن، ةـان الربـوم صـلى اهلل ع
لعنه ـ  مـا يف الروايـة ـ ولـكا قـام لـه عمـرق نل ينهـن اللّـه؟  تـرياا شىل قولـه بـبحانهق  وال  صـّت 
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( وملــا رنى ا بــاع هلــن املنــاةم مساحــة اإبــالم و ــداراة الربــوم 1علــى احــٍد  ــنهم  ــاي ابــداا( 
 هلم  رك  ثري  نهم النقاق وحسن ابال هم. صلى اهلل عليه وآله وبلم

و كا ل جير احلد على القارين  ن الزحف، واملرحقني يف املدينـة، وامّنـا هـددهم ةقـ ، قـام 
(   1ببحانهق  لئن ل ينفه املناةقون واّلكين يف قلوكم  رض واملرحقون يف املدينة لنغرينـن كـم( 

ى الراّدين عليه واملنارين له، وقد  ـرك قفـت احـد  ما ل جير احلد صلى اهلل عليه وآله وبلم عل
 املفآ رين  علالا له بأنه  رمي بخي الطبط، وشىل غري هلن.

و كلن علي عليه السالم   رك  ؤاخكة نهت اجلمت وعقى عنهم، بينما ل يعف عن نهـت 
 صقني، مما ا عرتض عليه، ةأحاب عليه السالم ق بأ ما ليسا  فساويني.   

ة  فتاكة ـ  ثالا ـ احرى علي عليـه السـالم بـفة احاـام خمفلقـة علـى  نـاي ويف قصة واحد
ثبفــد ادانــفهم بالزنــا،  ــط ا ــم يف الظــاهر  ــانوا يســفحقون حامــاا  فتــاكاا لفتــابه اجلرميــة الــ  

 ار ابوها.
ورمبا يأيت شىل الققيه  ن ا لف اخلمن ةيأخكه  نهم بفقاويق  الا. نو نصـقاا، نو ثلثـاا، نو 

وقد يعقـو احيانـاا عـن بع ـهم، و ـا هلـن شالّ لفقـديره  قـدار اخلمـن املفلـف بـ خفالآل  ،ساا،
 النس  واخفالآل اصحاكا ورمبا الح  عدم  نقريهم ـ مما هو بنظره اهم ـ ةيعقو.

وممــا يــك رق انــه حــاء نقــران شىل الســيد االصــبها: قــّدس بــره ومهــا يتــفايان وحــط الظهــر 
 الهق بانه هت جيو  هلما الصالة  ن حلوس؟.وعيزمها عن الصالة  ن قيام، وبأ

و انـا قــد ن يــا شليــه  فقــرقني، ةأحــا  ألحــدمها ول جيــز لتخــر، ممــا اثــار ابــفغراب بعــض  ــن 
ح ـر، وملـا ب ـئت عــن بـب  عـدم احـا ة الثــا:، قـامق انـه لـين بعــاحز وهلـن ال: اعرةـه وهــو 

ـ ةهـت ال يقـدر علـى القيـام يف  يـأيت  ـّت يـوم شىل احلـرم التـريف  ـن  سـاةة  يلـو  ـرتين ـ  ـثالا 
 الصالة دقالم؟.

وقيــتق انــه حــيء شىل احــد الق ــاة بــزانيني و انيفــني  ــط شــهود نربعــة، ةلمــا ثبفــد شدانــفهم 
بالزنا، رحم القاًي احد الرحلني، و رك املرنة، ورحم احد املرن ني و ـرك الرحـت، ويف  نـا ثالـث 

ــئت عــن بــب  الف قريــم؟ قــامق الرحــت األوم  ــان حمصــناا واملــرنة عــّزر الرحــت وحلــد املــرنة، وملــا ب 
 ارهـة، واملـرنة الثانيـة  انـد حمصـنة والرحـت  ـان  تـفبها، والرحـت الثالـث  ـان  ارهـا ـ لاـن 
ألحــت اإخــفالآل املوحــود بــني الققهــاء يف صــحة ا ــراه املــرنة للرحــت عّزر ــه  أديبــاا ـ واملــرنة غــري 
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 ها  ن األ ثلة.حمصنة وال  ارهة وال  تفبهة ةيلد ا، شىل غري 
وال يهمنا بعد هلن البحث عن خصوصّياي الق ايا ال  نقلناها عن الققهاء، وامنا اردنا 

 ه ر النموه ، ولعت بعض اإحفهاداي  فلف عما ه رناه.
ــعية يف  وهــكا الــكي ه رنــاه ـ وان  ــان  قف ــى القاعــدة ـ اال ان  تــّرعي القــوانني الًو

هم ههـــ  شىل لـــزوم اخـــفالآل الفطبيـــم حـــىت مسّـــوا هـــكا الغـــرب، اخفلقـــوا يف  ـــدى هلـــن، ةبع ـــ
اإ ــاهق  بالنظريــة الواقعيــة( ولــكا قــام احــد ق ــا م، وهــو  هــوملز(ق ان الفنّبــوء حــوم  ــا  قعلــه 

 اّا م شيء ادعالي، شه ال يعرآل  دى  ا يقعله القاًي.
  

 العناوين الطارئة
 

نــــاوين املخفلقــــة الطارلــــةق  ــــن هــــكا يف اصــــت  طبيــــم القــــانون األّوا، ا ــــا شها لوحظــــد الع
العنــاوين الثانويــة، واحلــر والــربد، واملــرض والصــحة ـ يف القاعــت ـ و ــون األرض ارض اإبــالم 

 نوارض الاقر، ةما ه رناه  ن اإخفالآل يف الفطبيم يقوي قوة  برية، ويظهر بتات حّلي.
ه، وعمده وبهوه، ةان ال رر واحلر  والعسر واإًطرار، واصرار القاعت للمنار نو ابفدال

ـــه وصـــحفه، و ـــون الوقـــد حـــاراا نو بـــارداا ال جيـــري ةيـــه احلـــّد، و ـــون  واشـــفباهه وخطـــأه، و ًر
 األرض ارض العدو، شىل غري هلن،  ّلها  وح  الفقرقة يف الق اء.

بت و كلن يف القفـوى الفطبيقـي ني ـاا، ةـان شـىت احلـاالي الـ   فقاعـت يف نقـن املقـ  نو 
 اصدار القرار النهالي، ةفوى نو ق اءاا. القاًي هلا  دخلية يف

ـط القـانون  هكا عندنا، ا ا عند  ن يترّع القانون، ةانه جيري عندهم حىت بالنسـبة شىل ًو
 ني اا، يعينق ان اال ر عندنا صغروي ةق .

ا ا عندهم ةاربوي ني اا، ةحام القـانون حـام الطـ  واهلندبـة والفيـارة وغريهـا ممـا  ـؤثّر 
 قوهلم نو عملهم وان  ان التات واحداا ئاهراا. ؤثراي  ثرية يف 
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 ق القانون يف حام  طّور دالم  ن ناحيفنيق 17املسألة 

 ناحية اخفالآل اإبفنباطاي. - 1
ناحية  ّدد القروع واجلزيئاي، ةيفيّدد ـ  ثالا ـ عقد الفأ ني، وعقد املعا لة السااة،  - 2

( و الوقـوآل علـى حسـ   ـا 1اهليات، و ا اشبه، ةيدخت يف  اوةوا بـالعقود(  ووقف الرو  ال
 (.2وققها اهلها 

ن ا عند غري املفترعة ةي اآل عليهـا  طـور  ديـد القـوانني، ال ـم شها وحـدوا القـانون غـري 
 صا  حكةوه ونبدلوا  اانه القانون الصا  يف نظرهم.

يــــة، اجيابــــاا نو بــــلباا، النــــه الاقيــــت جبلــــ  والقــــانون ني ــــاا وبــــيلة لغايــــاي ةرديــــة واحفماع
املصــلحة ودةــط امل ــرّة، والفقــدم شىل األ ــام،  مــا ان القــانون يســري بســري اوفمــط وبــري القــرد، 

( ةاوفمط الرنمسـاا حيـث انـه 1ةالما  قّدم  قّدم، و لما  أخّر  أّخر  لرت نّب طبقاا عن طبم( 
 ــنّظم شــؤون رنس املــام بــواء بالنســبة شىل القــرد نو  اويت  ــن اوفمــط البــدالي  فــا  شىل قــوانني

 بالنسبة شىل اوفمط، وهاكا حام اوفمط الزراعي، واوفمط الصناعي، شىل غري هلن.
والققــري شها صــار غنيــاا  طــور قانونــه شىل قــانون األغنيــاء، وشها انعاــن بــق   نــه القــانون، 

الن واملظال والاقاراي و ـا اشـبه، بينمـا الققـري ةللغين ـ  ثالا ـ قانون اخلمن والز اة واهوم امل
 حىت  قارا ه  فبّدم شىل اإبفغقار.

 ةاوفمط املفطور والقرد املفطور يسبم القانون، ا ا بالنسبة شىل غري املفترعني ةواًح.
ون ــا بالنســبة شىل املفتــّرعني بالــّدين، ةــالن هياــت القــانون وان  ــان  وحــوداا شالّ ان  طبيقــه 

لى الفحقم اخلارحي، ويف اإصطال  اال صواق انه  ن دون الفحقم اخلـارحي ياـون يفوقف ع
 القانون على قو الق ية احلقيقة، ة ها حتقم ياون على قو الق ية اخلارحية.

 مـا ان القـانون  ـابط ملـا ي قعـت ـ يف القـرد واإحفمـاع ـ ال ملـا ينبغـي ان ي قعـت، شه القـانون 
وع، واملو   ًوع هو  ا  ي قعت( ال   ا ينبغي ان ي قعت(. فا  شىل املًو

والقانون وان  ان ينظم بلوك النـاس، اال ان بـلوك النـاس هـو  ـا يعطـي للقـانون العينيـة، 
ةقـانون حر ـة اخلمـر ـ  ـثالا ـ يوحـ   نّـ  النـاس عنهـا، اال انـه شها شـرب انسـان اخلمـر طبّـم 

 ويج، وعدم االلفمان و ا اشبه هلن.عليه القانون اّرم للخمر،  ن العقوبة، و راهة الفز 
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وقــد  قــدم ان القــانون ال  ــّدد بــلوك املقــ  والقاًــي، وامنــا  ــّدده مجلــة  ــن اال  ــور الــ  
 نهـــــا القـــــانون، وهـــــكا  ـــــا يســـــميه الققهـــــاء احيانـــــااق  اإبـــــفيناس(، ويســـــميه ةقهـــــاء العا ـــــةق 

  قريم، وحكآل و رقيط. اإبفحسان(، وقد  قدمق انه باألخرة نخك بالقوانني، لان جبمط و 
مثّ ان قيمـة القــانون حتـّدد بقــدر اثـره يف اوفمــط والقــرد، ةالقـانون لــه قيمـة رةيعــة شها اوحــ  
صيانة األ وام واألنقن،  قوانني املرور، حيث انه لوالها لزم الفصادم الاثـري وههـاب األنقـن 

انة احليواناي النادرة، و ا اشبه واال وام، بينما ال قيمة رةعية له شها  ان اثره قليالا،  قانون صي
 هلن.

وهنــاك قســم  ــن علمــاء القــانون يســّمون القيمــة للقــانون بـــق  ةلســقة الــكرالط( ويقســرونه 
بأنــهق   ــا يفخــكه اإنســان  ــن اةاــاره وآرالــه هرالــط يســفعني كــا حلقــ   يانــه يف خمفلــف ابعــاده 

 يف القرد نو يف اإحفماع(.نوالا، مثّ السري باحلياة قو السمو والامام ثانياا، بواء 
مثّ ال خيقــىق ان الســلطة القفواليــة، والســلطة الق ــالية، ال  لمــة هلــا بالنســبة شىل الفتــريط ـ 
عنـــدنا ـ ال  مـــا يطّبقـــان، وال يتـــّرعان، بينمـــا هلمـــا قيمـــة الفتـــريط عنـــد الـــكين ال يعفقـــدون 

 بالتريعة االهلّية، حيث ان  نطقهمق  دع  ا لقيصر لقيصر(.
 

 لشريعة اإللهية والوضعيةبين ا
 

ـعية( يف املـدارس املخفلقـة  ومما  قدمق ئهر الفمايز بـني  التـريعة االليهـة( و  التـريعة الًو
 القانونية يف العصر احلاًر .

 ةهناك  ا يليق ـ
ـــ نظريـــة القـــانون الطبيعـــي الـــكي ياتـــف عنـــه العقـــت البتـــري، وبعبـــارة ا خـــرىق القطـــرة 1 ـ

ان بالاليــاي العقليــة  ــن بــاب الفحســني والفقبــيح العقليــني، الســليمة، حيــث انــه يف نظرنــا خــ
 ويف نظرهم اعم  ن هلن.

عي الكي يقومق ان القانون جيـ  ان يصـدر  ـن صـاح  السـلطة، ةقـي  2 ـ القانون الًو
نظرنا صاح  السلطة هوق اللّـه  عـاىل وحـده، ويف نظـرهمق التـع ، نو األشـراآل، نو احلـا م 

 املسفبد، نو  ا اشبه هلن.
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ــ القــانون الفطــّوري الفــارخيي، الــكي يعــّد القــانون شــيئاا  ا نــاا يف ًــمري التــع  يقصــح  1 ـ
عنه ع ر ةه اجلاري بني اةراده، بواء وصت شىل حّد العادة نم ال، بان  ان يف بداية الطريم، ةقي 

(  وحيث ان العقـت حيـة 1نظرناق انه  ام يف اجلملة حيث  ةطرة الّله ال  ةطر الناس عليها( 
 (، ويف نظرهمق اعم  ن هلن ةهو يسفوع   لما  فا  شليه ةرد نو ا ّ ة.2طنة  با

ـ القــانون الغــالي اإحفمــاعي، الــكي يــرى القــانون غايــة يهــدآل شليهــا اوفمــط لفحقيــم  1
غايـــاي احفماعيـــة، ةقـــي نظـــر بع ـــهمق هلـــن هـــو القـــانون، ويف نظرنـــاق انـــه حـــزء ال  ـــت، شها 

 بالقانون، حيث ه رنا انه يلزم الفوا ن بني القرد واوفمط.الغاياي القردية ني اا  ر بطة 
ـ القانون الاقيت بالف ا ن اإحفماعي، ةقـي نظـر بع ـهم هلـن، ويف نظرنـا اعـم  نـه،  1

 ولكا قن نرى ان القانون الصحيح هو املزيج  ن  ت هلن،  ط  عديت.
قانون مما قد اًـربنا شىل غري هلن  ن األقوام ال  ادعاها علماء الغرب يف خصوصياي ال

 عنها صقحاا.
مثّ ال خيقــى علــى  ــن نظــر شىل قــوانني الــبالد الغربيــة والتــرقية، وشىل ةلســقة علمــاء  ــت بلــد 
 ــنهم، واىل عــاداي و قاليــد  ــت شــع   ــن اولئــن التــعوب، ان يــرى الفنابــ  الاا ــت بــني 

  ؤخك القوانني.اال ور، ةفقاليد وعاداي  ت شع   نعان يف ةلسقة علمالها، و ن االثنني 
بلون عصره وا  فه،  ن غري ةرق بـني  -عادةا  -شه  ن الواًحق اّن  ت  قار يفلون ةاره 

ان ياون هلن املقار دينياا نو ةلسقياا نو قانونياا، بواء  ان هلن املقار له نزعة شىل الّدين نم 
 شىل اإحلاد نم شىل بالر  ناحي احلياة.

، حيث قامق بان اعتاب وعقاقري  ت بلد يناب  بت هه  ابن بينا شىل ن ثر  ن هلن
  زا  اهله.

وهـــكا لـــين ببعيـــد شه اإنســـان و ـــكلن احليـــوان ني ـــاا ب عفبـــار منـــّوه  ـــن األرض نـــوع  ـــن 
النبـاي ـ  مـا ان القاــر نبــاي ني ـاا ـ قـام بــبحانهق  ةفقّبلهــا رّكـا بقبــوم حسـن وننبفهــا نبا ــاا 

 (.2األرض نبا اا(  ( وقام  عاىلق  والّله ننبفام  ن1حسناا( 
نعــم،  ســر  القاــر اوبــط، ولــكا نــرى ان  ــت بلــد ينمــو، وينمــو ديــن هلــن البلــد وعادا ــه 

 و قاليده وعرةه حنباا شىل حن .
نعم،  ـن املماـن ان  ـّ  عاصـقة  غـرّي األشـياء  غيـرياا،  مـا حـدث يف الغـرب  لصـاا  ـن 
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اصــقة ان  انــد خــالآل القطــرة ال الانيســة، نو يف التــرق ابــفدراحاا شىل التــيوعّية، لاــن الع
 لبث ان  زوم و رحط اال  ور شىل  ا هو األقرب  ن القطرة،  ةطـرة اللّـه الـ  ةطـر النـاس عليهـا 

( وان  اند وةم القطرة لبثد و رّبخد  ا ا الزبد ةيكه  حقاءاا ونّ ا 1ال  بديت خللم الّله( 
ّلمـا اريـد ا احفـه ل ياـن اال ـر ( ولـكا بقـي اإبـالم، و 1 ا ينقـط النـاس ةيماـث يف األرض( 

 شالّ وقفياا مثّ رحط  ما  ان.
 ال يقامق اّن املسيحّية  نحرةة يف الغرب ةايف بقيد؟

ألنــــه يقــــامق اّن الغــــربّيني رحعــــوا يف احلقيقــــة عــــن املســــيحّية شىل احلريّــــة، و ــــا يتــــاهد  ــــن 
ـــى يف حـــريّفهم  ـــن ناحيـــة، والابـــد  ـــن ناحيـــة ثانيـــة، امنـــا هـــو نفييـــة ح هلهـــم باحلريـــة القًو

اا صحيحاا لقبلوه قبـوالا  ا ـاا،   الصحيحة ال  حاء كا اإبالم، ولو عرض اإبالم عليهم عًر
 مــا  ــان اال ــر  ــكلن بالنســبة شىل الدولــة القاربــية والرو يــة واهلنديــة والصــينية وغريهــا حينمــا 

 عرض اإبالم عليها.
قــــد ا ــــكي اإبــــالم حســــراا ا ــــم رنوا وقرلــــوا عــــن ابــــالم حاو ــــاي غارقــــة يف اإقــــراآل 

للوصــوم شىل احلاــم  ــاأل ويني والعبابـــيني والعثمــانيني، ةلــم يســـمحوا ألنقســهم ان يرت ــوا  ـــا 
بأيديهم  ن اإقـراآل، شىل اقـراآل آخـر، ةـان اإنسـان ال يـرتك  ـا لديـه  ـن املـاء املـّر شىل  ـاٍء 

 . ّر آخر، ن ا شها وحد املاء احللو  رك  اءه شىل هلن املاء العكب
هــكا بالنســبة شىل ةلســقاي وقــوانني التــرق والغــرب حيــث  ــّدها الز ــان واملاــان واملــؤثراي 
اال خرى، ةان لات ارض طبيعة عناصرها، و ما  ؤثر العناصر يف اشاام وا زحة والوان شعبها 

عـادة  -ةاكلن  ؤثر يف ةلسقفها وقوانينها وعادا ـا و قاليـدها واعراةهـا، ةـالبالد احلـارة  عطـي 
 لقلسقاي اخلتنة والقوانني املناببة للحرارة،  ما ان البالد الباردة،  اون بعان هلن.ا -

نعم هناك بؤام عند العلماء وهوق انه لو حئنا بأهاا بلـد آبـيوي شىل اةريقيـا وبـالعان، 
ةهت  ما يؤثر املنام يف وحوههم وا ـزحفهم واخالقهـم واحفياحـاي حسـدهم،  ـكلن يـؤثر يف 

 نم ال؟صقا م النقسية، 
ةــ ها  ــان ـ  ــثالا ـ احــد التــعبني خبيــت حبــان، واحخــر  ــرمي شــياع، ةهــت بعــد حيــت نو 
احيـــام يصـــبح الار ـــاء التـــيعان خبـــالء حبنـــاء، وبـــالعان، ام ال؟ بـــت يبقـــون علـــى صـــقا م 

 السابقة وامنا  فغري اشااهلم واخالقهم ةق ؟.
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ـــعّية، النـــه نـــا م  ـــن لـــدن ح اـــيم علـــيم، حمـــي  باـــت نعـــمق اإبـــالم لـــين  ـــالقوانني الًو
األ  نــة واأل انــة واخلصوصــياي، ةهــو  طلــم ولــين بنســ   مــا يف بــالر القــوانني، وامنــا  فغــري 
خصوصــياي األحاــام بفغــرّي خصوصــياي املواًــط، ولــكا نتــاهد يف املســفثىن  نــه انــه بــاق  ــا 

ملعـا الي بقي اإنسان، ةهت يعقت القبح بالنسبة شىل اصت احلريـة، نو األخـالق القاًـلة، نو ا
 الصحيحة، نو  ا اشبه هلن؟.

نعم ـ يف املسفثىن ـ شها صار التيء ًررياا، نو حرحياا، نو عسراا، نو التخث   ـطراا، نو 
وع عن حالة شىل حالة ا خرى، نو  ا اشبه هلن،  بّدم احلام  ن األّوم شىل الثا:،  خر  املًو

األهـم واملهـم ـ حيـث يبقـى علـى لان بتر  ان ال ياون احلام األّوم اهـم ـ  ـن بـاب قاعـدة 
( ـ  ثالا ـ خيصث األحاام االولية، لاـن شها ل يعـارض 1حاله نيق املسفثىن  نه  ةـ ال ًرر( 

 ب رر اهم نو ا راهم.
ةمن يف رر  ن املعا لـة الـ  عقـد عليهـا  ـن دون اقدا ـه علـى ال ـرر لعـدم علمـه ـ  ـثالا ـ 

 لعي  نو  ا اشبه هلن، لدليت  ال ًرر(.بالسعر، نو بالعي ،  ان له خيار الغنب نو ا
ـاا بـال ًـرر اهـم قـّدم الثـا:،  ثـت  ـا شها دار ا ـر السـقينة  ن ا شها  ـان ال ًـرر هـكا  عاًر
املترةة على الغرق بـني القـاء النـاس يف البحـر نو ا فعـفهم، ةانـه يقـّدم القـاء األ فعـة علـى القـاء 

ـرر  األنقن، ةانه وان  ان يف  ليهمـا ًـرر، شالّ ان ال ًـرر بالنسـبة شىل الـنقن اهـم  ـن الالًّ
 بالنسبة شىل الب اعة.

وهاــكا شها قــام اجلــالرق اقفــت ةالنــاا واالّ حلــد ن عتــر حلــداي نو حبســفن عتــرة ايــام، 
 قّدم الثا:، ألّن القفت اهم حترمياا،  ن  عريض النقن ملثت هلن.

 ند خمص صة ـ بالقفح ـ.بالاسر ـ اال ةيـما  ا -واحلاصتق ان األدلة الثانوية خمص صة 
 
 

 القانون وجذوره المتجذرة
 

ق لاثــري  ــن اال  ــور املاديــة واملعنويــة الــ   تــاهد يف الاــون حــكور، ولليــكور  18املســألة 
حـكور، واحيانـاا ياـون لظـاهرة واحـدة حـكور يف ابعـاد خمفلقـة، ةلـو الحظنـا ـ  ـثالا ـ  أبـاا  ـن 
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وقــّدم إنســان، لرنينــا ان هنــاك لاــت  ــن   ــاء عصــري الفقــا  ابفح ــر عــرب  ا نــة  هرباليــة، 
 الفقا ( و  االناء( و  املا نة( و  الاهرباء( حكوراا.

ةالفقــا   ــن التــيرة، والتــيرة  ــن األرض واملــاء واهلــواء والتــمن، مثّ ان األرض نفيــد 
( واهلــواء نــفج  ــن الــدخان  مث ابــفوى شىل الســماء وهــي 1 ــن املــاء  و ــان عرشــه علــى املــاء( 

 ( وهاكا، والاالم يف  االناء( ني اا  كلن، شىل غريها.2 دخان(
 مثّ ان اجلكور على قسمنيق

 حكور  فطورة. - 2حكور ممفدة،  - 1
 ثالا ق البحث القال: املك ور يف اال صوم، حاء  ـن  عـّدة شـيس الطالقـة قـدس بـره( شىل 

 (. املعال( شىل  القوانني( شىل  القصوم( شىل  الربالت( شىل  الاقاية
 ا ا اجلكور املفطورة ةاما ه رناه يف  ثام عصري الفقا .

وشها حتقم هلن نقومق القانون ني اا  كلن، قام ببحانهق   ّلة ابيام شبراهيم هو مسّا م 
(  ةاثــري  ــن التــريعة حــاء بــه النــ  آدم عليــه الســالم   ــاراا باثــري  ــن 1املســلمني  ــن قبــت( 

 (.2ق  قولوا آ ّنا بالّله و ا ا نزم الينا..( األنبياء، ولكا ورد يف احية الارمية
 (.1وقام  عاىلق  شرع لام  ن الّدين  ا وصى به نوحاا ..( 

 ( شىل غريها.1وقام ببحانهق   ف  عليام الصيام  ما  ف  على الكين  ن قبلام( 
ويف احلـــديثق  اّن عبـــد املطلـــ  بـــّن يف اجلاهليـــة ،ـــن بـــنن، نحراهـــا اللّـــه عّزوحـــّت يف 

 (.1م...( اإبال
ولان احياناا يفطور قانون التريعة ملالحظة الفسـهيت، نو  الحظـة  غـرّي اإنسـان  مـا ورد 

 يف النصون.
 ــثالاق ا لغــي صــوم الصــمد وصــوم الوصــام، شىل غــري هلــن ممــا ال خيقــى علــى  ــن الحــ  

 الرواياي.
عّية جند هكا اال ر ني اا جبالء.  ويف القوانني الًو

ــــعه  الســــنهوري( املصــــري، و صــــدر  ــــثالاق مجلــــة  ــــن القــــوانني  العراقيــــة  صــــدرها  ــــا ًو
 السـنهوري( ابـفاهه  ال بـري(، و  ال بــري( اخـكه  ـن  القـانون الرو ــا:( و ثـرياا  ـا ينقـت هــؤالء 
القــانون نصــاا، واحيانــاا  ــط حتــوير ينابــ  الز ــان واملاــان وئــروآل هلــن البلــد الــكي ينقــت شليــه 
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 القانون.
ةحســـ  بـــت يف  ـــت اقســـام األةاـــار السيابـــية واإحفماعيـــة وهـــكا حـــار لـــين يف القـــانون 

 واإقفصادية والرتبوية وغريها.
 ــثالاق  بــال  ه  وبــى( نخــك مجلــة  ــن اةاــاره  ــن نبــا ك ه يف ةرنســا، ونخــك  ــن نةاــار 
بالّ ه  علي الـوردي( يف العـراق وادرحهـا يف  فبـه، واخـك  ـن اةاـار الـوردي  علـي التـريع ( 

عها يف عها يف  فبه، وهاكا.  يف ايران وًو   فبه، واخك  نه االبفاه القال: وًو
وهنــا  بحــث ال بــأس بالفنبيــه عليــه، وهــوق ان التــيء الــكي ينــفج مياــن حتديــده، بالصــا  
واألصلح،  ما ميان حتديده بالقابد واألةسد، ةتيرة الرب قـام ـ  ـثالا ـ  ثمـر الرب قـام الصـا  

 لدغاا، نو األقت شّدة. نو األصلح، والعقرب  نفج العقرب االشد
وهـــكا شـــيء ئـــاهر للحـــواس، ولـــكا مياـــن ان يقـــام بـــال قيـــد وال ابـــفثناءق الرب قـــام صـــا  

 لال ت، والعقرب جي  القرار  نها.
و ـــكا حـــام القـــانون، ةمنـــه ينـــفج الصـــال  نو األصـــلح  قـــانون  بيـــد املـــام(، و نـــه ينـــفج 

 ة(.القساد نو األةسد،  قانون  اإشرتا ية( نو  الرنمسالي
 ـــــت هـــــكه األ ثلـــــة يف البعـــــد اإقفصـــــادي، ويف البعـــــد السيابـــــي ني ـــــاا  ـــــكلن، ةقـــــانون 
 اإبفتـــاريةق الدميقراطيـــة( ينـــفج الصـــال  نو األصـــلح، وقـــانون  اإبـــفبداد( ينـــفج القســـاد نو 

 األةسد، وهاكا.
ا ا التيء الكي لفغايره نفيية حمدودة  الفحديداي الترعية  ـ  ثالا ـ ةلين لانسان حم 
ـعاا ورةعـاا، و ـا اشـبه، اال شها  ـان يف الصـغرياي اجلزليـة الــ  ال  الفـدخت ةيـه  يـادة ونقيصـة وًو

 حمكور شرعاا وال عقالا  لانسان يف األخك مبا يراه.
 ــثالاق قــرّر التــارع حــداا للــزا:  الــة حلــدة، وللقــاهآل وــانني، وللمقطــر يف شــهر ر  ــان 

التـارع  اـان املالـةق   سـعني نو  الـة وعتـرة( هـت  ،ساا وعترين، ةالفسـاقم عـن انـه لـو قـّرر 
 ــان خيفلــف اال ــر الــكي يرت ــ  علــى احلــّد وهــو الــردع بقــدر، ام ال؟ و ــكا بالنســبة شىل املثــالني 

 احخرين؟
 واجلوابق انا ال نعلم، وامنا علينا ان نّفبط ونفعّبد، الن الّله هو العال ككه اال  ور.

ملو وم شىل نظـر احلـا م  يـادة ونقيصـة يف حـّده اخلـان الـكي و ن املثام الثا:ق  الفعزير( ا
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 جي  ان ال يفياو  عنه يف  ال الطرةني.
عية هلا نقن  لن احلالة، ةهي ـ  ثالا ـ  قـّرر للسـرقة بـفة اشـهر  ـن السـين  والقوانني الًو

بـني دينـار  نو غرا ة اربعني ديناراا، بينما  قّرر ملن دخت البالد بدون  أشرية غرا ة يـرتاو  قـدرها
شىل ،ســني دينــاراا  نوطــاا بنظــر احلــا م  يــادة ونقيصــة، ةيــأيت الاــالم يف انــه ملــاها هــكا الفقــدير 

 الثابد نو املرتحر ؟
ة ها بأم عن الواًط للقانونق بانه ملاها ل  قّرر ،سة اشهر نو ببعة اشهر بـدم السـفة؟ 

الواحـــد شىل اخلمســـني؟ ل ياـــن لـــه  نو ملـــاها ل  قـــّرر بـــني نصـــف دينـــار شىل ثالثـــني دينـــاراا بـــدم
 حواب، اال انه رآه وابفحسنه.

 

 اشكال
 ) صفة الدوام في القانون (

 
وهنــا يــأيت اإشــاام يف انــه ملــاها حعلــفم هلــكا القــانون صــبغة الــدوام؟ ةهــت انــفم اعقــت  ــن 

 الكين يأ ون  ن بعد م  ن العقالء؟
ا فـداد الرلابـة، اي اربـط بـنواي  طبعااق ال، ةليان اهن قانونام هـكا بـاري املقعـوم  ـّدة

 ثالا، وبعد هلن ياون الرني للميلن احخر الكي ينعقد بعد م، ة ن رآى  قريـره قـّرره، وان 
 رآى  غيريه غرّيه؟.

ولكا ال قانون ابابي يف بالد اإبالم غري نصون القرآن الارمي والسنة املطّهـرة، الـ  ال 
  قبت الفغيري والفبديت  ثتق

 (.1 فام ا ّ ة واحدة(  ان  هكه ا  
 (.2وق  امنا املؤ نون اخوة( 

 (.1وق  احّت الّله البيط( 
 (.1وق  ال  أ لوا ا والام بينام بالباطت( 

 (.1وق الناس  سّلطون على ن واهلم 
 (  ني بالنسبة شىل القانون، و ا اشبه هلن.6وق الناس  أبنان املت  بواء 
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 ليقـوهكه النصون  سفغنية عن الفدوين ملا ي
نوالاق عدم احلاحـة شىل  ـدوينها وحعلهـا قانونـاا ابابـياا، ال ـا  وحـودة يف الافـاب والسـنة، 

عها يف  اان واحد.  ةيلعها قانوناا ابابياا عبارة ا خرى عن ًو
ثانيـــااق ا ـــا ني ـــاا بـــني عـــام و طلـــم و ـــا اشـــبه، وهلـــا  صيصـــاي  و قييـــداي، وابـــفثناءاي 

ال ًـرر، وقاعـدة األهـم واملهـم، و ـا نشـبه هلـن ممـا جيعلنـا يف باألحاام الثانوية  اإًـطرار، و 
 غىن  ن الفدوين والفقنني وان  تمه بعض على  ا بنك رهمق
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 العثمانيون وتغيير القانون اإلسالمي
 

واوم  ـن حعـت القـانون يف بـالد اإبـالم ـ ا باعـاا للغـرب  ـن غـري درك ـ العثمـانيون،  مـا 
ريون يف ايــــران مثّ بــــالر بـــالد اإبــــالم املفيزّلـــة،  ــــالعراق وبــــوريا بنقصـــله، مثّ  ــــبعهم القاحـــا

 و صر و ا اشبه.
وبب  حهت العثمانّيني يف هكا اال ر باإًاةة شىل حهالفهم يف بالر اال  ور ـ ال  نودي 
ااــو فهم ـ ا ــم رنوا اخــفالآل املــكاه  األربعــة املســّلمة عنــدهم، وال مياــن ان  اــون الدولــة 

ث القــانون، ولــكلن ةّ ــلوا ان جيعلــوا القــانون واحــداا، بــاري املقعــوم يف  ــت   ــطربة  ــن حيــ
  راةم الدولة.

 ط ان هـكا النحـو  ـن القاـر يـرد عليـه ا ـران مياـن األخـك باـت واحـد  نهمـا علـى بـبيت 
 البدمق

األّومق ان يقّرروا ان لاـت  ـن يعفقـد مبـكه   ـن املـكاه  يف دولـفهم، احلـم يف ان  اـم 
بـه، ةـ ها حـاء شىل القاًـي املـالاي حاـم حسـ   ـكه   الـن، نو احلنقـي عليه حس   كه

حام حس   كه  نيب حنيقة، وهاكا، ا ا  راةم الدولة يف اخـكها وعطالهـا ةففبـط  ـكه  
 الدولة.

الثــا:ق ان  عــت الدولــة قانونــاا عا ــاا  ــأخوهاا  ــن املــكاه  األربعــةق با ثريــة آراء املــكاه  
 ةرض  ساوي احراء، اخكوا بالقرعة ةا ا لات ا ر  تات.( وشها 1حس   ن رهم شورى( 

 ا ا الق ايا املسفيّدة، ةاملرحط ةيها احد ا رينق
 ا ا اإبفنبا   ن الافاب والسّنة حس   ا يقّرره علماء البالد.

نو املســفقاد  ــن رني نلّمــفهم األربعــة، حســ   ـــا يقــّرره علمــاء الــبالد ني ــاا، ةمــاها  ـــان 
  فـــــاحوا شىل ابـــــفرياد قـــــوانني الغـــــرب، والـــــ   نهـــــا حعـــــت القـــــانون ينقصـــــهم بعـــــد هلـــــن حـــــىت

 األبابي؟.
اّ ا ايران ةااند ا ثر اشفباهاا يف ايام املتروطة، وهلن الن للتيعة ةقهـاء، و ـت التـع  
ـاا ـ ال   قلـدون هلـم، ةاـان الـال م علـيهم ا بـاعهم  باشـرة، يف  ـت دور  ـن ادوار اولـن ـ ةًر
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 الكي ةيه  تالفانقحعت القانون األبابي 
اال وىلق شها  ان النث، ةاما  قّدم يف اإيراد على الدولـة الثعمانيـةق  ـن عـدم احلاحـة شىل 

 حعلها قانوناا ابابياا لوحودها يف الافاب والسّنة.
الثانيـة ق شها ل ياــن نـث و ــان  ـن اإبــفنبا ، ةــأّي حـم للدولــة يف ةـرض ابــفنبا  ةقيــه 

اخلـ  ـ الـكي هـو  عـىن القـانون األبابـي ـ ةـ ها  ـاي اولئـن  نو ةقهاء علـى النـاس علـى طـوم
الققهاء حاء ةقهاء آخرون، ةما هو الـدليت العقلـي نو التـرعي يف لـزوم ا بـاع الّدولـة نو النـاس 

 املقلدين لققهاء آخرين ا باع ا ولئن السابقني؟.
ــط القــانون األبابــي، يف املســلمني بــواء بــّنة ام شــيعة، ةيــه خ طــاءانق واحلاصــتق ان ًو

 خطاء عقلي وخطاء شرعي.
ـط القـانون األبابـي،   نعم  ن يريد نن يتايط الغرب، يبفلي باخلطـاء العقلـي  ـن حهـة ًو
 ما يبفلي باخلطاء الترعي ني اا  ن حهة عدم احلاحة شها  انـد نّصـاا، نو اجلمـود شها  انـد 

 ابفنباطاا.
رنــاه يف  فــاب الققــه ـ مثّ ان بعــض بــالد الغــرب ني ــاا ال قــانون ابابــي هلــم ـ  مــا ه 

 (.1السيابة 
ــــبالد اإبــــالم يف خمفلــــف  ــــد التــــريعة اإبــــال ية هــــي املصــــدر الوحيــــد ل هــــكا ولقــــد  ان
حاحا م القانونية وغريها، وهلن شىل اواخر الدولة العثمانية، حيث انّه يف القرن الثالث عتـر 

ـ نن   غــري قــانون  اهليــري املصــادآل للقــرن الفابــط عتــر املــيالدي رني  لــن الدولــة ـ حهــالا 
اإبــالم شىل قــانون  ســفورد، ةاــان هلــن  ــن ابــباب بــقوطها الســريط، حيــث انقصــت عنهــا 

 املسلمون  اةة، ورنوا نن ال يساعدوها ا ام اإبفعمار الغريب الكي  ان بصدد بقوطها.
و ن املعلومق ان  ثت هـكه الدولـة الـ  هلـا اعـداء يف اخلـار ، وشـعبها عـدّوها  ـن الـداخت، 

 ــفمان ان  بقــى، ةســقطد  ثــت بــقو  األوراق اليابســة يف اخلريــف العــايت، ول يأبــف هلــا  ال
 احد.

لان يف الدولة القاحارية ل يان بب  بقوطها هلن، وامنا  ان السب ق ع فـ ّوها وئلمها 
املفزايــد واخلــار  عــن احلــد، اًــاةة شىل ان النــاس  ــانوا يــرون  قــّدم الغــرب صــنعةا ونظا ــاا وغــري 

  لما طالبوا احلاو ة باإصال  ر بد رنبها و ادي يف عنقها.هلن، و 
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و ان  ن انكار الناس ببقـاء احلاو ـة املسـفبدة  ـا حـدث  ـن اعطـاء احلاو ـة ا فيـا  الفبـم 
للدولة اإجنليزية والغاء املري ا الابري  قدس برّه( هلا ـ يف قصة  تهورة ـ ةقد ةار الناس انه لو 

ثانيـة، واملـري ا  قـدس بـرّه( غـري  وحـود ةمـن ينقـك الـبالد؟ ولـكا ةعلد احلاو ـة  ثـت هلـن  ـرّة 
 ةاروا يف ا الة احلاو ة، وحعت اال ر  تروطة ـ اي حاو ة  تروطة باولن ـ.

لان الكي حدث ان احلاو ة ا يلد ول يأي البديت الكي  انوا يرتقّبونه، وهلن ل عف 
ه ـدم البيـد القـدمي املفـداعى ول مياـن  الفخطي  يف البناء، وان  ـان  طـي  اهلـدم قويـاا، حيـث

ـــ ، ولـــكا آم اال ـــر شىل ان املســـفعمرين دخلـــوا  ـــن الناةـــكة بعـــد ان  صـــنط البيـــد اجلديـــد املرتّق
 خرحوا  ن الباب.

ولو  ان الفخطي  هو الواقط اإبـال ي املفـأّلف  ـن شـورى الققهـاء يف القمـة، واألحـزاب 
همـا يف ادارة دةّـة الـبالد قـو  طبيـم اإبـالم، ملـا رآى احلرّة اإبال ية يف القاعدة، والفعاون بين

 املسلمون  ّدة قرن واحد  ن املآبي واملتا ت  ا ال يعلم  ّمها و يقها شالّ الّله ببحانه.
 
 

 ذريعة العثمانيين
 

 وعلى اّي حامق ة ن  العثمانّيني  كّرعوا لفغيري قوانني اإبالم بأ ور ثالثةق
 شرة وغري  باشرة  ن الغرب.األّومق ا م حتد ًغو   با

 الثا:ق  فطّلباي الظروآل الراهنة يف بالدهم.
 الثالثق  سفحدثاي املدنّية اجلديدة.

لانهم ل يقاروا ولو لساعة واحدةق ان املتـالة يف ابـفبدادهم ال  ـن الغـرب ةقـ ، وان 
، ولـــو ان الغـــرب  قـــّدم  ـــت  قـــّدم النـــه ابـــفطاع الـــفخلث  ـــن اإبـــفبداد بـــاملوا ين الدميقراطيـــة

العثمانيني متانوا  ن رةط اليد عن اإبفبداد  شىل اإبفتارية اإبال ية( ل يان  ـت  ـربّرا م 
  ؤثراا يف  غيري القوانني.

ان اخلليقـــة الـــكي يقفـــت النـــاس بـــدون حســـاب، ويفمفـــط بالغلمـــان احلســـان وبنـــاي النـــاس، 
ن وال عـرآل وال قـانون، ويقعـت ويفصرآل يف ا وام الناس  أ ا ا والـه التخصـية، وال يلفـزم بـدي
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 ا يتاء و ام  ا يريد، ال بد وان ينهار ولو نحدث نلف اصال  واصال  يف القانون  قالوا 
 (.1طالر م  عام( 

و يــــف  ــــانق ةقــــد بــــدني الدولــــة العثمانيــــة  قــــّنن القــــوانني يف خمفلــــف اوــــاالي  قــــوانني 
م األراًــي، وقــانون العقوبــاي، و ــا الفيــارة، وقــوانني ا صــوم املراةعــاي، وقــوانني  نظــيم احاــا

اشـــبه هلـــن، و انـــد التــــرالط الغربيـــة، وخصوصـــاا قــــوانني ةرنســـا هـــي املعــــني الـــكي نخـــك  نــــه 
 العثمانيون  عظم  لن القوانني.

ولــكا ةقــد صــار  صــدر الفتــريط يف الدولــة العثمانيــة التابــعة األطــراآل عبــارة عــنق الســّنة 
ناس نسيم احلرية يف قـوانني الغـرب ـ  قابـت ابـفبداد املطهرة، وقوانني الغرب، وحيث ابفنتم ال

ألنـه يف  -احلاـام ـ اقبـت املفيـّددون علـى قـوانني الغـرب ا ثـر ةـا ثر، حـىت وصـم اإبـالم  وراا 
احلقيقة وصم حاام املسلمني البعيدين عن اإبالم ـ بالرحعّية واجلمود و ا شىل هلن، و ـدرجياا 

انني الغرب  اانه،  ط العلـم بـان قـوانني اإبـالم اصـلح   رك اإبالم مجلة و قصيالا وحّلد قو 
 للحياة  ن قوانني الغرب.

هكا ويف احونة األخرية ملا ل جيد احلاام  ثري ةالدة يف قـوانني الغـرب حـالوا بـبعض قـوانني 
الترق التيوعي  ن ماا شىل قوانني الغرب الرنمساا ني اا يبغون بكلن صـال  حـاهلم، غـري انـه 

ابوء، حىت ان يف بلد ابال ي  ان الرةاه شعاره، صاروا يطعمو م حلـوم القـردة يف  صار اال ر 
  ت اببوع  رّة ـ الوبة عن الصني ـ ويقف املترتون يف صقوآل طويلة و رهقة.

 نعم ق
 ان  ن صــاد عقعقــاا ملتـوم                  يف  ن صاد عقعقني وبوم

لغـــرب شـــرطياا للمنطقـــة، ةقـــد هاق املســـلمون والبــوم هـــو ابـــراليت الـــكي حـــاء بـــه التــرق وا
الفار ون لابالم وبام ا رهم يف الدنيا، واحخرة اشّد واشقى، وقد قام القـرآن احلاـيمق  و ـن 

 (.1نعرض عن ه ري ةاّن له  عيتة ًنااا( 
 
 

 القانون ومصادره الصحيحة
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ا لقظـــهق ق ه ـــر بعـــض رحـــام القـــانون يف  فابـــهق  بـــاديء ا صـــوم القـــانون مبـــ 19املســـألة 
 نسفطيط ان قّدد نهم املصادر بصورة املة مبا يأيتق

 ـ  الّدين.1
 ـ  العرآل والعادة.2
 ـ   باديء العدالة.1
 ـ بوابم الق اء.1
 ـ  آراء الققهاء.1
 ـ  الفتريط.6

مثّ اًـاآل قـالالاق ويف ـح القــرق يف الفتـريط بـني اإبـالم واملســيحية عنـد النظـر شىل القــرق 
وعيســــى عليهمــــا الســــالم يف افمعيهمــــا، ةيمــــا  ــــان النــــ  العــــريب  رشــــداا  بــــني  اــــان  حمّمــــد

و صلحاا وقالداا و نتئاا لدولة، وربوالا ال  ة، وقد  ان املسيح وهو  واطن ارد عن  ت بلطة 
 صــلحاا احفماعيــاا خياطــ  الــنقن اإنســانية قبــت  ــت شــيء ويعــين بــالقرد  ــن حيــث هــو ةــرد ، 

املســيحق  اعـ   ـا لقيصـر لقيصـر و ــا للّـه للّـه( وان يقـوم حمّمــد  ةطبيعـي واحلالـة هـكه ان يقـوم
( وق   ـن رآى  ـنام 1صلى اهلل عليـه وآلـه وبـلم ق   ّلاـم راع و ّلاـم  سـؤوم عـن رعيفـه( 

 ناــراا ةليناـــر بيـــده شن ابــفطاع، ةـــ ن ل يســـفطط ةبلســـانه، ةــ ن ل يســـفطط ةبقلبـــه ةحســـبه نن 
 شىل آخر  ال ه. ( 1يعلم الّله  ن قلبه انه لكلن  اره( 

 وال خيقى  ا يف هكا الاالم  ن نقا  ًعف شديدة.
هــــكا وقــــد  ار:  ؤلــــف الافــــاب  عبــــد الرمحــــان البــــزّا ( ابّــــان رلابــــفه للــــو ارة  يف العــــراق، 
ةـك ري لــهق ان يعملــوا باإبـالم شها ارادوا الســعادة، وقلــد لــهق  يـف  ــر فم عقوبــاي اإبــالم 

قـــدر  ـــن اإعـــدام والســـين، وههبـــفم شىل  قـــانون العقوبـــاي البســـيطة الرادعـــة، الـــ  ةيهـــا اقـــت 
البغدادي( الكي يف اّوله يصرّ  قالد احلملة الربيطانية على العراق قالالاق بأّ: آ ر بفطبيـم هـكا 
القــانون، النّــه باإًــاةة شىل  ونــه ابــفعماراا، ابعــد  ــن الواقــط بالنســبة شىل اإعــدا اي الاثـــرية 

 وي الافاب عليها؟والسيون الاثرية ال   ف
 ةلم يان  ن البزّا  اال نن  بسم، شه ل جيد اجلواب.
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 أهم نقاط الضعف:
 و يف  انق ةان اهم  ا يف  ال ه السابم  ن نقا  ال عف ا رانقـ

األّومق انه حعت املسيح عليه السالم نّ  عبادة ةق ، بينما القـرآن يصـرّ  بـان املسـيح قـد 
( 2راة شال يف بعض بنوده  وال حّت لام بعض الكي حّرم عليام( ا ى باإجنيت وا ر با باع الفو 

و ــن املعلــومق انــه  ــان يف الفــوراة األحاــام اّفــا  اليهــا آنــكاك، ةاملســيح عليــه الســالم   ــالن  
اال ّ ــي صــلى اهلل عليــه وآلــه وبــلم ، حــاء  بّينــاا لاــت األحاــام الــ  حتفــا  شليــه البتــرية ولــين 

 العبادة واألخالق ةحس .
اّ ا  ا نراه اليوم يف املسيحية ةهو دين قد حّرآل وبّدم، وقد دم علـى هلـن باإًـاةة شىل 
 ا نطم به قرآننا، وصرحد به روايا نا،  ا حاء يف  وارخيهم الناطقة بـالفحريف والفبـديت،  مـا 
ال خيقى على  ن راحط  ف  البالغي قّدس الّله بـرّه، و نـه يظهـر ان  دع  ـا لقيصـر لقيصـر( 

 ا ثر  ن حتريف  نسوب شىل املسيح عليه الصالة والسالم.لين 
الثــا:ق انــه حعــت  صــادر القــانون ا ــوراا بــفة، بينمــا ال  نابــم بــني هــكه اال  ــور الســفة يف 

 نقسها،  ما ال وحه جلعت اخلمسة الباقية يف قبام الّدين الكي حعله اوالا.
ـوع وب ع ـها  ربـو  بـاحلام، ةهـو  ثـت ن ا انه ال  نابم بينهاق ةالن بع ها  ربو  باملًو

 نن يقومق احلام شّ ا انه   اء( وا ا انه  طاهر(.
ون ا انه ال يصـح حعـت اخلمسـة يف قبـام الـّدينق ةـالن الـّدين عبـارة عـن اموعـة األحاـام 

  ن الطهارة شىل الدياي، ةأّي  اان للخمسة االخر؟.
 (.1والتريعة هي الّدين، قام ببحانهق  شرع لام  ن الّدين( 

 

 العرف والعادة
ـوع ال احلاـم، ةـ ها قـام التـارع ـ  ـثالا ـ  ون ـا العـرآل والعـادة ةهمـا يصـلحان لفعيـني املًو
 املــاء  طّهــر( و الالــ  جنــن( و العقــد حــالم( ةنســأم العــرآل هــت امليــاه الزاحيــة والاربيفيــة 

الفـأ ني،   اء( ام ال، وهت  ا يسمى بــ   لـ  اإحـرام(  لـ  ام ال؟ وهـت املعا لـة السـااة، و 
 عقد ام ال؟

وقد  قـدم القـرق بـني العـرآل والعـادة ةـال حاحـة شىل  اـراره،  مـا ان للعـرآل والعـادة اـام 
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 آخر يف الققه، وهوق  تف ارادة املفعاقدين، نو الواقف، نو  ا اشبه، عن عرةهم.
 ــثالاق شها قــام  ســيحيق وققــد داري  ــن بعــدي للققــراء، ةــالال م هــو الوقــف علــى عرةــه 

ى شالّ لققـراء املسـيحية، الّلهـم اال شها عـرآل  ـن بـابم اعمالـه واخالقـه انـه يبـكم لاـت ةال يعط
 ةقري، و كلن شها اوصى بتيء، شىل غري هلن  ن األ ثلة.

وشها ل يان له عرآل خان، ةـاملرحط يف حـّت املتـاالي  ـن هـكا القبيـتق العـرآل العـام، 
 عملية.ولو ةرض عدم العرآل العام ني اا، ةاملرحطق اال صوم ال

 

 مبادىء العدالة
وا ا  باديء العدالةق ةقد قالوا يف  عريقهاق بانه  لمـا ل ياـن هنـاك يف اـام الرتاةـط نـّث 
صريح وال عرآل، ةالقاًي يأخك بقواعد العدالـة، ايق باملثـت الرةعيـة الـ  يقّرهـا العقـت السـليم 

 ويوصي كا اإنصاآل.
يــــه دليــــت شــــرعي عــــام نو خــــان؟ وننــــد  ــــرى عــــدم متا يــــة هلــــن ةــــأّي  اــــان ل ياــــن ة

وياقيــن  راحعــة  فــاب الق ــاء  ــن الققــه، لــرتى انــه ل يوحــد هنــاك حــىت  ســألة واحــدة ل 
يفعــرض الافــاب الاــرمي نوالســّنة املطّهــرة شىل حلهــا، ولــكا ةــان ق ــاة املســلمني  ــانوا وال يزالــون 

بفحســان واملصــا   نــك اربعــة عتــر قرنــاا  امــون كمــا عنــد التــيعة، وبزيــادة  ثــت القيــاس واإ
 املربلة عند العا ة.

وعليــــهق ةــــ ن نراد القــــاللون مببــــاديء العدالــــةق الثالثــــة االخــــرية  ــــن القيــــاس واإبفحســــان 
واملصـا  املربـلة، ةلـين هلـن اال  ـن  غيـري اإبـم، وان ارادوا غريهـا ةمـا هـو التـيء الـكي ل 

 اديء العدالة؟.يوحد يف الافاب والسّنة حالّ له حىت احفيج يف حّله شىل  ب
 نعم، هناك يف الققه قاعدة  العدم واإنصاآل( والعدالة غري اإنصاآل.

 شه األومق اعطاء  ت شيء حقه.
( ايق احعـت نصـقاا لـن 1والثا:ق الفنصيف، ويف الروايـاي  انصـاآل النـاس  ـن نقسـن( 

 (.1ونصقاا هلم، ال ان الات لن، وهو عبارة ا خرى عن  اح  لغريك  ا حت  لنقسن( 
 ــثالاق شها اخفلــف اثنــان يف دار، ةاّدعاهــا  ــت  نهمــا ول ياــن  ــط احــدمها بينــة وال حلــف 
وال  ــا اشــبه، ةــان الــدار  نّصــف بينهمــا، وهاــكا غــري الــدار  ــن املاليــاي، وقــد وحــدي ثــالث 
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عترة رواية يف صغرياي هكا القاعدة يسفاتف  نها  لّي القاعدة، وهلن  ن بـاب اإنفقـام 
 اّلي،  ما ه رناه يف الققه. ن اجلزلي شىل ال

وا ا شها  ان اإخفالآل يف دار يّدعيها  ت  ن الولد والبند  لااا ب رثهمـا عـن ابيهمـا ول 
ياـــن  ـــط احـــدمها دليـــت، ةـــاملورد  ـــن قاعـــدة العـــدم، وهلـــن بـــأن نعطـــي للبنـــد حصـــة وللولـــد 

 حصفني، لدليت االرث القالتق
 (.2 للك ر  ثت ح  اال نثيني( 

اديء العدالـة  ـن  صـادر القـانون ال  وقـط لـه بالنسـبة شىل بـالد اإبـالم وعليهق ةيعـت  بـ
 ال  هلا  فاب وبنة.

 

 سوابق القضاء
 

نّ ـــا بـــوابم الق ـــاءق ةهـــو عبـــارة عـــن ان اّامـــة جيـــ  ان  لفـــزم بقرارا ـــا، وا ـــا ال متلـــن 
 ة.اخلرو  عن املبدء القانو: الكي قّرر ه يف ق ية  عّينة عند ا حتدث ق ية مماثل

وننــد  ــرى  ــدى ب عــد هــكا عــن  بــدء القــانون، ةانــه يسفتــات عليــهق بانّــه شها  ــان الــكي 
حاـــم بـــه اوالا  وحـــوداا يف التـــريعة ةـــال حاحـــة شىل بـــوابم الق ـــاء، وان ل ياـــن  وحـــوداا يف 
التريعة ـ وهـو اـرد ةـرض بالنسـبة شىل التـريعة اإبـال ية ـ ةـأّي دليـت علـى اإلفـزام بـكلن، شها  

 ًي يرى األصوب بعد هلن يف ق ية ثانية. ان القا
 

 آراء الفقهاء
 

واّ ـا آراء الققهـاء، ةـ ن ا ريـد كـا  ـا يسـفنبطونه  ـن األدلـة ـ بـواء األدلـة األربعـة علـى رني 
التيعة، ام األ ثر على رني العا ة ـ ةهـكه عبـارة ا خـرى عـن ابـفقادة القـانون  ـن  صـادره، ال 

 هلن ةأيّة قيمة حراء الققهاء يف قبام الّدين؟.انه  صدر للقانون، وشن ا ريد غري 
وعليــهق ةــآراء الققهــاء امنــا  اــون هاي قيمــة شها  انــد بالنســبة شىل الــدين يف الطــوم ال يف 
العـــرض، وعلــــى ةــــرض  و ــــا يف الطـــوم يــــأيت ةيهــــا  ــــا ه رنـــاه  ــــن الاــــالم الســــابم وهــــوق ان 
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يه ياون حية عليهم  ـا دام حيّـاا، ةـ ها املسلمني الكين يقّلدون ةقيهاا حا عاا للترال ، ةان رن
 ـاي وحـاء ةقيـه آخـر ـ ولعلـه اعلـم  ـن امليّـد ـ  ـان الـال م علـيهمق األخـك بـرني هـكا الققيـه 

 الثا:.
 ال يقامق ان هلن يوح  اإًطراب يف القانون.

ألنه يقـام ق نوالا ق ان اإًـطراب امنـا هـو يف بعـض اجلزليـاي واال ةالاليـاي  فقـم عليهـا 
 لققهاء.عند ا

وثانيااق  ا ها  قولون يف  غيري رلين الدولة، والو راء، والـن اال  ـة،  ـط ان الالحـم الـكي 
يــأيت بعــدهم غالبــاا لــه رني خمــالف للســابم يف الفطبيقــاي، ةــ ها صــح هلــن ةــيهم صــّح يف آراء 

 الققهاء ني اا.
بالقرعـة، وهاـكا  وقد  قدمق انه لو اخفلف الققهاء ا خك برني األ ثريـة، ةـان  سـاووا ا خـك

ياــون حــام الــن اال ّ ــة، والــن الــو راء، والق ــاة املفعــّددون يف ق ــية واحــدة، ةــان االخــك 
برني األ ثرية، نو بالقرعة عند الفساوي، الصيغة احل ارية لعال اليوم، ومها  أخوهان  ن قوله 

وايــاي  ثــرية ( باإًــاةة شىل ر 2( وقولــه  عــاىلق  ةســاهم( 1بــبحانهق  ون ــرهم شــورى بيــنهم( 
وعني، وقد ه رنا قن  هـاء  ـال  روايـة يف التـورى، يف  فـاب  التـورى يف اإبـالم(  يف املًو

 ا ا رواياي القرعة ةمتهورة وال حاحة شىل احصالها.
 

 التشريع
 

ون ــا الفتــريطق ةهــو عبــارة عــن  قنــني القــوانني، علــى  ــا يــراه الــن اال ّ ــة ـ  ــثالا ـ ًــارباا 
بابقاا، وهكا وان صّح عند  ن يرىق    ا لقيصر لقيصر( ةانه ال يصح  عرض احلال   ا  ان

( ولــك اةــال 1(   و ــن نحســن  ــن اللّــه حامــاا( 1عنــد  ــن يــرى  اليــوم ا ملــد لاــم ديــنام( 
 اام له اطالقاا يف بالد اإبالم بّنةا وشيعةا.

ارد اخلاصــة الــ  نعــم ولــن اال ّ ــة وقــوه  الفطبيــم( مبعــىنق  طبيــم  ليــاي التــريعة علــى املــو 
هـــي حمـــت اإبـــفالء،  ـــط  الحظـــة القـــوانني الثانويـــة شىل حانبهـــا  اإًـــطرار، وال ـــرر، وقاعـــدة 

 األهم واملهم، و ا اشبه هلن.
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وقد  قدمق ان الن اال ّ ة ـ يف بـالد اإبـالم ـ عبـارة ا خـرى عـن اخلـرباء الـدينّيني والـز نّيني 
رى املراحـط ـ وبالفعـاون بينهمـا مياـن السـري باال ّ ـة الكين يأيت دورهـم بعـد دور الققهـاء ـ يف شـو 

 قو السالم والرقّي والفقّدم.
 
 

 المسلمون والقانون
 

ق  قدم ان بني املسلمني وبني حاا هم  ناةر  ن حهة ان احلاـام ال يطبقـون  11املسألة 
صـــقة اإبـــالم، ولـــكا ةـــال احـــرتام للقـــوانني عنـــد املســـلمني  همـــا نئقـــى احلاـــام علـــى القـــوانني 

 الترعية،  ما ان هنا ا وراا ا خرى بّببد  نقري املسلمني عن حاا هم وهي عبارة عما يليق ـ
 

 تأّخر البالد
 

األّومق  ا يـراه املسـلمون  ـن  ـأّخر بالدهـم عـن بـالد الغـرب  ـأخراا هـالالا، علـى اخـفالآل 
دميقراطيـــة  نو الـــوان احلاـــام، وننـــواع  ـــا يطلقونـــه  ـــن شـــعاراي بعثيـــة نو شـــيوعية نو قو يّـــة نو 

ابال ية، حىت ان الغرب اصبح يغزو الق اء ويقاّر يف ةفحها، وبالد اإبالم بعد  فخّب  يف 
نولياي احلياة، ةال  صنط حىت االبرة، وال  وةر حىت اال ت، ةان حلمهم وار هم وحنطفهم  أيت 

الـرو ، اليهم  ن بالد الغرب ةلمـاها يـا  ـرى  ـت هلـن؟ هـت الن املسـلمني  ـن حيـث اجلسـم و 
والقاـــر والعقـــت، نقـــت  ـــن الغـــربيني، بينمـــا املســـلمون بـــاعرتاآل  ـــن علمـــاء الطبيعـــة واجلغراةيـــا 

 وغريهم  هم املفقوقون يف هكا اوام؟
نو هت ألن  بادلهم  باديء غري صحيحة، بينما اثبد الفـاريس ان نقـن املبـاديء بـببد 

 م ال ثروة هلم بينما ثبـد باألرقـام ان هلم الفقّدم املكهت يوم  انوا يطّبقون اإبالم؟ نو هت أل
 الغرب يعي  على ثروا م ويسفقيد  نها نيّة ابفقادة؟.

اهن ةلم يبم اال ان حاا هم هم الكين بـببوا  ـأخرهم بسـّن  لـن القـوانني اجلـالرة الـ  ال 
 و ـن  نقط ديناا وال دنياا بت   ّر كما نًراراا بالغة، حىت انطبم علـى املسـلمني قولـه بـبحانهق 
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 (.1اعرض عن ه ري ةان له  عيتة ًنااا( 
هكا باإًاةة شىل  ا يراه املسلمون  ن برقة حاا هم ا واهلم مبخفلف العنـاوين وايـداعها 

 يف صناديم الغرب والترق.
 ما ا م البفبدادهم وعدم الفزا هم بنظام التورى، ينصبون يف الوئالف  ت  ن يفملم 

ءاي واملـؤهالي، و ـن الواًـحق ان اصـحاب الاقـاءاي ويصقم هلم، ويرت ون اصـحاب الاقـا
وهوي املــــؤهالي هــــم الــــكين يقــــد ون الــــبالد ال املصــــققني واملفملقــــني الــــكين حــــالوا طمعــــاا يف 

 املنص  واملقام، وبقصد  أل اجليوب و وةري نرصد م املالية.
بفطبيـم قـوانني هكا  ط العلـم بأنـه ال يرحـط حـام املسـلمني شىل العاةيـة و نـه شىل الفقـّدم شالّ 

اإبــالم والــ   نهــا التــورى يف احلاــم، و ــنح احلريّــاي اإبــال ية والــ   نهــا األحــزاب احلــرّة 
 والنقاباي واجلمعّياي وغريها، وبالفاا  طبيم قوانني اإبالم يف  ت حوان  احلياة.

  

 التعذيب
 

ابــال ياا ـ شالّ  الثـا:ق شــيوع الفعــكي  يف بــالد اإبــالم بسـب  احلاــام، ةانــه ال  ــرى بلــداا 
نادراا حداا ـ ال يتيط ةيه  عكي  السيناء نخكاا  ن حاو ة صدام ال  ل  ـأي حاو ـة ابـوء 
 نها يف الفاريس  ن حيث القساد واإةساد حىت  ثت حاو ة احلّيا  ـ  ما ببم اإملاع شليـه ـ 

هــا يف  شه  يف بــيونه نلــف قســم  ــن الفعــكي  حســ  اإحصــالياي، وقــد اشــرنا شىل مجلــة  ن
 فــاب  الصــياغة( وغريهــا، وانفهــاءاا مبثــت احلاو ـــاي الــ   ــدعي احلريــة والدميقراطيــةق و فـــف 
بتــــعاراي براقــــة ومجيلــــة و نفحــــت ابــــم اإبــــالم، ةــــان يف بــــيو ا الفعــــكي ، واقلهــــا الصــــقط 

 وال رب.
و ن الواًح ان ا ثام هكه اال  ور ال  قـى علـى النـاس و تـفهر بيـنهم حـىت ولـو حاولـد 

 طة اخقالها، ة نهقالسل
 و هما يان عنـــد ش رٍء  ن خليقة
 وان خاهلا  قى على الناس  عل ن  

 وهكا  ن اهم ابباب انق اض الناس  ن حوم احلا م واحلاو ة.
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والغريـ  يف األ ـرق ان بعــض احلاو ـاي املّدعيــة لابـالم يســفدم حاا هـا علــى  ربيـر  ــا 
صــلى اهلل عليــه وآلــه وبــلم وياــكبون عليــه ـ  يف بــيو م  ــن الفعــكي  مبــا يقرتونــه علــى النــ 

 والعياه بالّله ـ بأنه ا ر  برياا بفعكي  ةالن نو  ا نشبه هلن.
ا ــم يريــدون ان يــربّروا لــوثهم بــاإةرتاء علــى نطهــر انســان عرةــه الفــاريس، ونرنآل نــ  عرةفــه 
 اال  ــــم، واحــــرن ربــــوم علــــى  را ــــة البتــــر وحقــــوق اإنســــان قــــام  عــــاىلق  حــــريث علــــيام

 ( .2(  وقام ببحانه ق  و ا اربلناك شالّ رمحة للعاملني( 1باملؤ نني رقوآل رحيم( 
ةليعلم هؤالء احلاام بان السقو  بانفظارهم، واخلـزي يف ابـفقباهلم وقـد بـّيلوا النقسـهم 
عــار الــدنيا ونــار احخــرة، ا ــم بيســقطون  مــا بــق   ــن  ــان قــبلهم  ــن اًــراكم و ــن  ــان 

 أباا.ا ثر  نهم قوة ونشد ب
(  1هـكا ولـو طـالط اإنسـان  بعـض الافـ  الـ  حتـّدثد عــن الفعــكي  ةــي بـيون  صـر 

مثّ قار ا بالاف  ال   فبد عن بيون ابراليت لرنى البون بينهما شابـعاا، وان ابـراليت   ـط 
 ا ا عدّوة اإنسانية رمبا ال  قعت  ثت  ا يقعله بلد يفسمى حا مه باإبالم.

 

 الجهل باإلسالم
 

الثالـث ق حهـت احلّاـام والـن اال ّ ـة والق ـاة باإبـالم وبأوليـاي الثقاةـة اإبـال ية ـ شالّ 
ـــه بـــبحانه ـ ةـــان  ـــن الواًـــح ان احلاـــام الـــكين حـــالوا شىل احلاـــم بوابـــطة   ـــن عصـــمه الّل
اإنقالباي العسارية، نو باّسوبّيه واملنسوبية، نو بالرشـوة و ـا نشـبه، ليسـوا اال حهلـة، و ثـري 

ــياء احلــم، وعبــد  ــنه م ال يعرةــون حــىت اوليّــاي احلاــم، ةعبــد الاــرمي قابــم، وعبــد الناصــر، ًو
 السالم، ونمحد حسن البار وا ثام هؤالء نين دربوا؟.

نعم، ا ـم عرةـوا شـيئاا  ـن  ـوا ين اجلـي  ونظـام العسـار، شها ةـرض انـه ل ياـن ار قـاقهم 
 يف اجلي  ني اا باّسوبّية واملنسوبية و ا نشبه.

و ــن املعلــوم ق ان اجلاهــت ال يصــلح خلد ــة  دربــة ابفداليــة ةايــف بــادارة الــبالد؟ واليــن 
 مناه   ن حهت هؤالءق

ا ا احلاامق ةا: رنيد مجلة  نهم و المـد  عهـم، ةلـم نر ةـيهم اال  ر ـ  اجلهـت الـكي 
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لنـا لـهق اًيف اليه الغرور والاـرب، ةمـثالاق  قابـم( بـاوى بـني الـك ر واال نثـى يف االرث، وملـا ق
(  نحـــابق ان الّلـــه بـــبحانه يقـــومق  يوصـــيام 2ان اللّـــه يقـــومق  للـــك ر  ثـــت حـــّ  اال نثيـــني( 

(  والوصية غري ال  ة، ةقلنا له اهنق ةلماها شها اوصيد اند يلزم  نقيك وصـّيفن؟ ةلـم 1الّله( 
  ر حواباا.

 

 قانون مجلس االُّمة في البالد اإلسالمية
 

ا احــد نــواب الــن اال ّ ــة يف بلــد ابــال يق ان احلاو ــة ـ  وا ــا الــن اال ّ ــةق ةقــد نقــت
ط  ابّان ابفقالم هلن البلد ـ ا ري جلنة  اونة  ن ثالثة  ان هو نحدهم، وةّوًد اليهم ًو
قــانون األحــوام التخصــية، قــامق ةــكه  احــدنا وةــوض رنيــه شىل احخــر ةصــرنا حينئــك نقــرين، 

 ى  دة  للحمت(.ةفابعنا  هّمفنا شىل ان وصلنا شىل  عيني نقص
ةقام صديقي النال  الكي ةـوض النالـ  الثالـث صـو ه شليـهق ان اقصـى  ـدة للحمـت هـو 

 عبارة عن عتر بنواي.
ةقلد لهق  يف يعقت بقاء الولد يف بطن ا ّ ه عتر بنواي،  ط انه لو  ان حديداا لكاب 

 يف هكه املّدة  ن حرارة الرحم؟ مثّ  ا هو دليلن على هلن؟
 ــن ا ّ ـــي نقلــد اق شن ش ـــرنة  ـــن حريا ــا،  ـــاي  وحهــا و انـــد صـــاحلة قــامق ان حـــّديت 

ةولدي بعد   ّي عتـر بـنواي  ـن  ـوي  وحهـا، قـام هـكا النالـ  املفحـدث اّاق ةحاولـد 
بتـىت األبـالي  والسـبت، وبـك ر بعـض القـوانني والـن ظ م، وعـرض بعـض األدلـة العلميـة والطبيــة 

عليــه، ةقنــط لاــن نــزم شىل  عيــني  ــدة بــنفني،  علــى اقناعــه ب ــعف هــكا القــوم ووهــن الــدليت
و لما حاولد اقناعه بالنزوم شىل  عيني  دة  عقولة وهي بنة واحدة ل يقبت، وحيث  ـان لـه 

 صو ان، يف قبام صوي واحد ـ وهو صويت ـ شرّع اولن قانون اقصى احلمت يف بنفني.
اإبـــالم، ةيفبعــــون  وهاـــكا يصـــت اال ـــر شىل احل ــــيض عنـــد ا ال يريـــدون العمــــت بقـــوانني

 الغرب، نو األهواء، نو اقوام اجلّدة املرحو ة! نو  ا نشبه هلن.
 

 القضاة
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وا ـــا الق ــــاةق ةقـــد الفقيــــد عـــن  ثــــ  جبملــــة  ـــنهم وحتــــدثد  عهـــم، ةرنيــــد ان بــــطح 
 علو ا م ال يعدو االبفدالية، وان بع ـهم قـد شـقط هلـم هنـدا هم اجلميـت وهـيالهم اجلسـيم ـ 

اا  ن الثمن ـ ةقد حالين احدهم و ان ممن  اده الّله بسطة يف اجلسم ، حيث ان للهيات قسط
ةاحرت فه احرتا ـاا اللقـاا، وبعـد نن ابـفقّر بـه اولـن الفقـد شّا قـالالا حئفـن ابـألن عـن  يقيـة 

 عقد الناا ؟
  عّيبد وقلد لهق ان عقد الناا  ال اخفالآل ةيه.

 اب شليه.قامق و ط هلن، ةافبد له صيغة العقد وقد د الاف
 ةقامق ا: ال اعرآل القرالة ةقت ا لقظاا.

 ابفغربد  ثرياا، وقلد لهق اهن ةايف  ند  عقد شىل احن؟
ةقامق  ند اقوم للزو  هت اند راض؟ مثّ الفقد شىل الزوحة واقوم هلاق هت اند راًية؟ 

ـامها، اعطيـد يـد احـدمها شىل احخـر وقلـد للنسـاء املراةقـاي هلمـاق نن يهلهلـن،  ة ها ائهرا ًر
 وبكلن يفم العقد وينفهي  ت شيء.

وال عيـ   ـن هلـن، ةانـه ال  وقــّط  ان ياـون قاًــي بغـداد ـ يف   ــن البعـث ـ خـرياا  ـن 
 هكا؟ وا ككا الصدد قصث  ثرية ال يناب  نقلها يف هكا الافاب.

مثّ بعـــد هلـــن  لـــه هـــت يعقـــت للتـــع  ان يثـــم باحلاو ـــة حـــىت يطيعهـــا يف نوا رهـــا و ـــرتم 
 انينها؟قو 

نعـــم ان الديافا وريـــة ال  ـــأيت بأة ـــت  ـــن هـــؤالء، اال شها ا ـــد د قواعـــد العلـــة واملعلـــوم، 
 والسب  واملسب ، واملسا ة بني اال رين ةيصدر املاء احلرارة، والنار الفربيد.

 
 

 غير المسلمين والقانون اإلسالمي
 

 بالدهم، و ط اخفالآل ق قد  قدمق ان املسلمني يأخكون بقوانني اإبالم يف 11املسألة 
اإحفهـــاداي ةـــاملفبط رني األ ثريـــة، و ـــط الفســـاوي ةـــاملفبط القرعـــة، وانّـــه لـــو  بـــّدم األ ثـــر شىل 
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ا ثرية خمالقة  غري على اثرها بعض حزلياي القـانون ـ وهـكا نـادر يف الققـه بالنسـبة شىل القـوانني 
 العا ة ـ.

ألربعــة للعا ــة حيــث ان األ ثريــة يف  مــا ان هــكا ياــون هــو املّفبــط بالنســبة شىل املــكاه  ا
 املكاه   اون هي املفبعة.

 و كلن احلام بالنسبة شىل الظاهرية والزيدية، وقومها يف بالدهم.
 مثّ انه شها  راةط بع هم شىل قاض  ن غري  كهبهم، ة ن له ان يلز هم مبا الفز وا به.

يؤخـك بـرني ا ثريـة ةقهـاء  ما ان هلن جيري يف التيعة ني اا شها اخفلف ةقهـاءهم، ة نـه 
التيعة  ـن األحيـاء، شها  انـد ا ثريـة، و ـط الفسـاوي يؤخـك بالقرعـة، وشها انقلبـد األقليـة، نو 

 الفساوي، شىل اال ثرية،   بط احلام املفحوم شليه ال املفحوم عنه.
 
 

 ) كيفية الفصل بين المسلمين وغيرهم في بالد اإلسالم (
 و ةيه ن ران ق

 
 حام غري املسلمني يف بالد اإبالم.األ ر األّوم ق 

 األ ر الثا: ق حام املسلم وغري املسلم يف املعا الي وقوها.
نّ ــا األّوم ق ةــالقوانني العا ــة لــبالد اإبــالم جيــ  علــى الاــت  راعا ــا  قــوانني الفيــارة، 

رنـاه يف واملـرور، والصـّحة، والنيـدة، و ـا نشـبه، نعـم علـيهم اجلزيـة ال الز ـاة واخلمـن ـ  مـا ه 
 الققه ـ.

ون ا القوانني اخلاّصة باملسلمني ةهم ال ي لز ون كا ويعقون عنها، وامنا ي لز ون مبا الفز وا بـه 
 ـــن اال  ـــور الـــ  حتـــّت هلـــم وشن  انـــد حمّر ـــة عنـــدنا، و ـــكا يف  ثـــت الناـــا  والطـــالق واإرث 

اع و ا نشبه.  والًر
ق  ا م نو ق ا نا، ةـ ها رحعـوا شىل ق ـا نا ون ا يف  نا عا م ةيفخرّيون بني نن يرحعوا شىل 

 ةهم خمرّيون بني الق اء حس  نحاا هم، نو الق اء حس  نحاا نا.
 نعم ال جيو  هلم ائهار املنا ري،  ما قّرر يف  فاب اجلهاد.
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وقـــد  قـــّدم ق اإملـــاع شىل انـــا نـــرى انـــه ال ةـــرق بـــني نقســـام غـــري املســـلمني، وهلـــن خالةـــاا 
بني نهـت الافـاب وغـريهم، وابـفدللنا لنظرنـا يف بعـض الافـ  الققهيـة  للمتهور الكين يقرقون

باألدلة األربعة، وقلناق بأنه ال ةرق بني نن ياون غري نهت الافاب  ثت عّباد النـار نو البقـر نو 
 غري هلن.

ون ا الثا: ق ةقي  نا عاي املسلمني وغري املسلمني، يراحعـون ق ـاة املسـلمني، ةـ ن  ـان 
سلم نعطى القاًي احلم له  وال جير ن ام شنآن قـوم علـى نالّ  عـد لوا، شعـدلوا هـو احلم لغري امل

 (  وشن  ان احلم  ط املسلم نعطى احلم للمسلم.1نقرب للفقوى( 
هكا شن ل  ان املسألة خالةية بني املرتاةعني، ون ـا شن  انـد املسـألة خالةيـة بيـنهم،  مـا 

 وحـاي، والافـايب ال يـرى الـزوا  بـأ ثر  ـن واحـدة  يف الزوا  حيـث يـرى املسـلم الفـزّو  بـأربط
 ثالا، ة ها  زّو  املسلم الافابية  ن دون علمها بأنه  فزّو  غريها، مث عرةـد انـه  فـزّو  بغريهـا 

 ( .2ني اا، ةاحلام ياون للمسلم، ألن اإبالم يعلو وال ي على عليه 
 املســألة اإخفالةيــة، ون ــا شها  هــكا ةيمــا شها  ــان قــانون اإلــزام يعطــي احلــم لغــري املســلم يف

 ــان قــانون اإلــزام يعطــي احلــم ةيهــا للمســلم، ةــاحلام ةيهــا للمســلم واًــح، ألّن غــري املســلم 
 راض باحلام على طبم اإلزام ـ الكي  عناهق احلام على  ا يقف يه دينه ـ.

 و نــه يعلــمق الاــالم يف بــاب الق ــاء، والتــهاداي، واحلــدود، والــدياي، والقصــان، و ــا
 نشبه هلن.

 

 القضاء والشهادات
 

نّ ا الق اء والتهاداي ق ةيصح بالنسبة هلم على ننقسـهم، مبـا يعفربونـه  ـن التـرال  ـ يف 
 القاًي والتاهد ـ  ن باب قانون اإلزام.

نعــم ال يصــح نن ياــون هلــم قــاض علينــا، ن ــا هــت يصــح نن ياــون هلــم شــاهد علينــا؟ ةــ ن 
حلم  ن التواهد، عمت بعلمه ـ بتر  نن ال ياون ممّا ال نورث القاًي العلم ولو بابفخرا  ا

اام لعلم القاًي ةيه،  الزنا، على  ا ببم اإملـاع شليـه ـ وشن ل يـورث العلـم ال مياـن احلاـم 
 على طبم ا ولئن التهود.
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 الحدود
 

ونّ ـــا احلـــدود ق ةـــال  ـــري علـــيهم ةيمـــا ال حر ـــة لـــه عنـــدهم،  ثـــت شـــرب اخلمـــر، وقـــكآل 
ـ لان لين هلم الفياهر كا ـ وشها  ان ةيه احلّد عندهم ةق ، صّح للقاًي نن  بع هم بع اا 

 ّده مبا عندهم لالزام، ون ـا شها  ـان ةيـه احلـّد، عنـدهم وعنـدنا  عـاا، ة نـه شها  سـاوى احلـّدان 
 ا حري عليهم، وشها ل يفساو صّح للقاًي نن يأخك باحلّد عندهم  ن باب قانون اإلزام.

 

 الديات
 
 ـــا الـــدياي ق ةهـــي ناةـــكة بالنســـبة شىل بع ـــهم الـــبعض ـ ةيمـــا يرونـــه  ـــن  يقيـــة الديـــة ون

و ّميفها ـ ن ا شها قفت غري  سلم  سلماا، ة نّا نأخـك  نـه الديـة الـ  عنـدنا، شالّ شها  انـد الديـة 
 عنده ن ثر ة نه يصح األخك باأل ثر  ن باب قانون اإلزام.

م الــــبعض ينقــــك حســــ  آرالهــــم،  مــــا ينقــــك ون ــــا القصــــان ق ةهــــو بالنســــبة شىل بع ــــه
 القصان للمسلم  ن غري املسلم، شها طل  املسلم القصان.

مث ان  ــا ه رنــاه امنــا هــو  ــن بــاب اإملــاع شىل  ثــت هــكه القــوانني، وشالّ ةــاأل ر ااحــة شىل 
 قصــيت يف  ــّت بــاب بــاب، حــىّت لعّلــه  فــا  شىل الّــداي، و ــن يريــد  فابــة  ثــت هــكا الافــاب 

ااحة شىل  الحظة نحوام لبنان واهلند و ا نشبههما، حـىّت ياـون  ـا يافبـه طبقـاا لتـريعة  ة نه
اإبـــالم  ــــط  الحظــــة قــــوانني اإلــــزام وقوهــــا، وهلــــن بعــــد نن ملســــها عمليــــاا، ةيمــــا جيــــري يف 
حما مهمـــا و ـــا يقعلـــه ق ـــاة املســـلمني هنـــاك يف صـــورة  راةـــط غـــري املســـلمني الـــيهم بـــواء  ـــان 

 مها غري  سلمني، نم نحدمها  سلماا؟املرتاةعان  ال
 
 

 الفوضى يعم القانون
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ـــى الـــ  نصـــابد الـــبالد اإبـــال ية يف احلاو ـــة القاحاريـــة االيرانيـــة،  12املســـألة  ق القًو

واهلندية املغولية، وبالر البالد اإبال ية الراب ة حتد اإدارة العثمانية يف  ـت حوانـ  احليـاة، 
 للمسلمني قانونانق قانون التريعة، الكي هو األصت . قد نصابد القانون ني اا، ةصار

 وقانون القبالت والعتالر يف مجلة  ن  راةم احلياة.
وامنــا  ولّــدي قــوانني العتــالر بــني املســلمني ني ــاا، ألن احلاو ــاي املــك ورة ل  ــفمّان  ــن 

مجلـــة  ـــن  راةـــم ادارة الـــبالد والعبـــاد ممـّــا اًـــطّر النـــاس شىل نن  ســـفبدم كـــا قـــوانني العتـــالر يف 
احليــاة،  املنا عــاي، والــزوا ، والطــالق، واإرث، واحلــدود، والــدياي، والقصــان، واملعــا الي 

 وغريها.
و ن الواًح ق ان األهواء واجلهت  ان هلما القس  األوةر يف القـوانني املـك ورة، باإًـاةة 

ةحــــدث يف بــــالد شىل اّن  ــــت عتــــرية  انــــد  ــــرى القــــوانني غــــري  ــــا  راهــــا العتــــرية اال خــــرى'، 
 اإبالم  ا يسّمى' ااو ة امللوك والطوالف، نو  ما قام التاعرق

 ةفقر قوا شيعاا ةاّت قبيلة              ةيها ن ري املؤ نني و نرب
مث حاء الغرب املسفعمر وغزا بالد اإبالم، على اخفالآل نشـاالهق  ـن بريطـا: وةرنسـي 

ىل بالد اإبالم بقوانينه ني اا، ةصاري القـوانني يف وشيطاا وهولندي وبر غاا وغريها، وحاء ش
 بالد اإبالم على ثالثة نقسامق

  الترعية(. - 1
  العتالرية(. - 2
  احلاو ية(. - 1

وبعد نن ارحتت الغرب ـ يف الظاهر ـ وابـفرت بسـفار احلاو ـاي العسـارية الـ   انـد  فـا  
ـط البالد اإبال ية بني آونة وا خرى عـرب العمـالء حـا ء دور هـؤالء  خد ـة املسـفعمرين( يف ًو

القوانني املسبو ة  ن اجلهت واألهواء  ارة، و ن قوانني املسـفعمرين ا خـرى، حـىت قـام بـو ار وق 
 ننا  سلم شيوعي دميقراطي، وقام صدامق ننا  سلم بعثي دميقراطي.

يــاة وبــكلن وقــط بــالد اإبــالم يف نشــّد اإًــطراب  ــن حيــث القــوانني، يف  ــت نبعــاد احل
 القانونية.
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 القوانين العشائرية والمدنية المستوردة
 

 وقد  ان لات  ن قانو:  العتالر واملدنية املسفوردة ثالث عال ايق
 

 الجهل
 

األوم ق اجلهـت بطبيعـة احليـاة عنــد املسـلمني، ولـكا ةقـد القــانون احرتا ـه، حيـث اّن طبيعــة 
ن اإبـال ي ـ  ـثالا ـ حر ـة الرشـوة والربـا الـبالد شـيء، والقـانون شـيء آخـر، ةبينمـا يـرى القـانو 

واجلمــرك والبغــاء وال ــرال ، ويــرى حــوا   عــّدد الزوحــة وابــفحباب  ثــرة النســت ـ  ــثالا ـ بــّن 
 قانون الغرب حّلية اخلمسة وحر ة األخريين.

و ـــن املعلـــوم ق ان املســـلمني ال يعفـــربون غـــري اإبـــالم قانونـــاا، ولـــكا  قّتـــى بيـــنهم خمالقـــة 
نـــاا وبـــرّاا،  همـــا ن اـــنهم، وحيـــث بـــق  عنـــدهم احـــرتام القـــانون بالنســـبة شىل هـــكه القـــانون عل

اال  ور بق  بالنسبة شىل  ّت اال  ور، حـىّت بالنسـبة شىل  ثـت قـانون املـرور، والصـّحة، والنيـدة، 
ــــى  والصـــناعة، والفيـــارة، والزراعـــة، و ـــا نشـــبه هلـــن، ايـــث ا: ل نحـــد  نـــك نربعـــني بـــنة حف

 رى احرتا اا هلكه القوانني. سلماا واحداا ي
ــح  هــكا بالنســبة شىل القــوانني املســفوردة، ونّ ــا بالنســبة شىل قــوانني العتــالر ةاجلهــت ةيهــا نًو

ل  -عـادة  -حيث  اند وراء قوانني الغرب مجلـة  ـن املثّققـني ـ هنـاك ـ بينمـا قـوانني العتـالر 
يـة الداعيـة لألنانيـة واإبـفئثار، يان وراءها شالّ حقنة  ـن العـاداي واموعـة  ـن النزعـاي القرد

 وحّ  الظهور واإبفعالء.
 

 الظلم
 

الثا: ق الظلم، ةـ ّن اجلهـت يقـود شىل الظلـم شةراطـاا نو  قريطـاا، ةاجلاهـت مبقـّرراي املـرور  ـن 



 

 111 

حيث  قدار برعة احلر ة وبطؤها ـ  ثالا ـ شّ ا نن يسـرع ن ثـر  ـن املقـّررق ةيـؤّدي شىل اًـطراب 
الســـيارة، وش ـــا نن يبطـــىء ن ثـــر  ـــن املقـــّررق ةيـــؤّدي شىل ش ـــالآل وقـــد ةاـــر الر ـــاب وعطـــ  

 الرّ اب وعدم وصوهلم شىل  قصدهم يف الوقد املوعود.
ـعه، بـواء  ـط التـيء يف غـري  ًو و ن الواًح ق اّن  ليهما ئلم، شه الظلم عبـارة عـن ًو

 شّ ا  قر  نو  قّر . بالنسبة شىل املرور نم بالنسبة شىل بالر  راةم احلياة، ويف املثتق اجلاهت
ولكلن صار اوفمـط بـني ئـال و ظلـوم، ونصـبح صـورة ا خـرى عـن شـبهة اح ـت واملـأ وم 

 القلسقية، ال  قام ةيها احلايم السبزواريق
 وشبهة اح ت واملأ وم            يعرةها نعائم القحوم

  ما يعرآل شبهة الظال واملظلوم  ن حهة القوانني نعائم نهت الدين.
ه العال ـة الثانيـة  وحـد يف  ـال القـانوننيق العتـالري واملسـفورد، ةالتـارع ـ  ـثالا ـ قـّرر وهـك

للزنا ـ  ن غري احصان ـ  الة حلدة، بينما يف العتالر قّرروا له قانون القفت، ةاانوا يقفلون  ـت 
بـة علـى واحد  نهما، ورمبا قّرروا  ا هو نبوء  نه حيث ا م  انوا يافقون بقفلهم البند املغلو 

 ن رها، و ر هم الرحت يسر  ومير  و أنه ل يقعت شيئاا.
امها ةال شـيء عليهمـا، وشن  ـان  ـن دون  ويف القانون املسفورد ق قّرروا له انه شن  ان بًر
ـى املــرنة، ةالعقـاب ثالثــة نشــهر  ـن الســين، نو ،سـني دينــاراا لاــين الدولـة، يغر ــه الــزا:  ًر

 املار ه ـ بالاسر ـ.
 التاه(  ان القانون يقّرر ان الزوا  بـدون البلـو  القـانو:، باطـت ويغـرم  ـت  ـن ويف ايران 

الزو  والزوحة و ت  ن  ـان يف طريـم  واحهمـا حـىت  ـن بـاعهم احللويـاي، شها  ـان يعلـم بأنـه 
 ألحت الزوا .

يا ةال دخت للحاو ـة يف  ى  نهما، وشها ًر ن ا الزنا ةاان حالزاا يف قانونه ألنه يقط بالًر
رمها،  ما ال  م ألحد الفعـّرض هلمـا، ولـكا شها ا ّقـم وقـوع عقـد بـدون شـرو   التـاه(  ـان ن 

ا، حىت ال يقعوا يف طاولة القانون.  األطراآل ي طّرون شىل اعالن انه  ان  ناا عن ًر
وهاي يـوم حــالين حـا م ـ وننـا يف العــراق ـ وهــو يتـفاي قــالالاق  ـاها نصــنط؟ ان القــانون 

لبلــو  القــانو: للمــرنة، وقــد وصــلفين شــاوى'  ــن نب الزوحــة  قــومق ـ ان يبطــت الــزوا  دون ا
العقـد وقـط بـدون بلوغهمـا ـ وهلـن  ـان بعـد نن حصـت بـني األب والـزو  خـالآل ـ  ـط العلـم 
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 بأنه  ان قد حصت للزوحني ثالثة نوالد ألنّه  ان مي ي على العقد ،ن بنواي.
ي لنــداء ال ــمري ـ حســ   عبــريه ـ مثّ عّقـ  احلــا م هلــن بقولــهق ةلســد ندري هــت نصــغ

 ةا  ي العقد، نو ملا يقوله القانون ةا بطت العقد؟  و ان هلن يف   ان عبد الارمي قابم(.
وهــكه العال ــة  وحــودة يف  ــال القــانوننيق العتــالري يف  ثــري  ــن بــالد اإبــالم ـ والغــريب 

 املسفورد يف  اةة بالد اإبالم.
 

 الّلف والد وران
 

ف والــدوران يف قــوانني الغــرب مبــا ل يســبم لــه  ثيــت حــىّت يف القــرون الوبــطى الثالــث ق اللّــ
املظلمة، وقد رنيد  ننا بعـض حريّـاي اإبـالم يف العـراق قبـت احلـرب العامليـة الثانيـة، ةقـد  ـان  
 ت شيء يسـري بيسـر وبـهولة  ـن حيـث الايـف والصـورة، وبقـدر  ـا يفطلبـه طبيعـة األعمـام 

واملام، ة ها نراد اإنسان ـ  ثالا ـ نن يبين داراا، نو يساةر شىل احلـج،  واحلر اي  ن حيث الز ان
نو نراد الرتاةــط يف  نا عــة لــه يف ارث، نو شــر ة، نو  ــام، نو  ــاهب بــني  وحــني،  ــان الوقــد 

 الال م حلّت  ت  ن هكه اال  ور هو املقدار الكي يفطّلبه طبيعة هلن العمت.
نخك  ـن الوقـد مبقـدار  ـا يقـوم بـه البنـاء  ـن  يئـة املصـا  مث   ثالا ق شها نراد نن يبين داراا 

 التروع يف البناء  ن غد نو بعد غد.
وشها نراد السقر شىل احلج نخك  ن الوقد مبقدار  يئة الزاد والراحلة، ة ها ابـفأحر السـّيارة 

 ـ  ثالا ـ صباحاا، باةر شىل احلج عصراا.
 ثــري  ــن األقربــاء واألصــدقاء، حــىّت ان األم وهاــكا بــاةر ـ  مــا شــاهد ه ننــا بنقســي ـ  

(  خــر  صــباحاا للدرابــة وحــاء ئهــراا وقــامق شّ: عــا م علــى 1التــهيد الســيد حســن رمحــه اللّــه 
 احلج شن شاء الّله، مث باةر غداا، و أنّه يريد نن يساةر شىل النيف األشرآل.

 ةصلها مبقدار احل ور وشها نراد الرتاةط يف  نا عة له  هما  ان نوعها، نخك  ن الوقد يف
عنــد القاًــي، و يئــة التــهود، و ــا نشــبه، حيــث  ــان يــفم القصــت بيــنهم غالبــاا يف نوم الــن 

 ينعقد لكلن، ويف الدقالم اال وىل  نه.
وهاــكا  ــان ـ  مــا رنيــد ـ العلمــاء يق ــون بــني النــاس، ةقــد  ــان يف  ــربالء املقّدبــة 
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 يف الصحن املطّهـر قـرب بـاب الزينبيّـة، ويصـّلي (  له ربالة عملية، ويدّرس اخلار  ليالا 2عال 
مجاعــة قــرب بــاب القبلــة، ة نــه  ــان جيلــن لقصــت اخلصــو اي و ســهيت اال  ورالتــرعية للنــاس، 
 ن ناا  وطالق وشحارة وبيط ووقف وغريها  ن  ّت  ا  فا  شليـه اإنسـان يف  ـت يـوم،  ـّدة 

 بة والاا  .باعفني، وال يفقاًى شيئاا  ن نحد حىّت ا حرة الافا
ولاــن يف نقــن  ــربالء املقّدبــة وبعــد وصــوم القــوانني الغربيــة شليهــا رنيــد   يــف صــار  ــت 
شــيء صــعباا و لفويــاا يســفلزم ابــفهالك ن ــوام ونوقــاي وطاقــاي ـ  مــا هــو املتــاهد اليــوم يف 
العـــراق ويف غـــري العـــراق ممّـــا ال حاحـــة شىل ه ـــره، حـــىت ا: قـــد رنيـــد  بنقســـي نزاعـــاا وقـــط بـــني 

ني على بسفان، ةفداوم النزاع بني احلّاام ويف اّا م ثالث عتـرة بـنة، بينمـا لـو  ـان شخص
يراحــط بــه علمـــاء اإبــالم لاـــان حلّــه يـــفّم ةيمــا ال يفيــاو  الســـاعة الواحــدة، ويعلـــم اللّــه  ـــم 

 صرآل الطرةان  ن املام ألحت ربح النزاع.
حد الق اة احلاو يني، و اند هكا وقد ا بلغد هاي  رّة بتااية  ان قد  قّدم كا علّي ن

صورة الدعوىق بأنه ملاها يقصت يف الق ايا بني النـاس ول يـرت هم وشـأ م حـىت يراحعـوا ق ـاة 
الدولـة، ممـا نّدى هلـن شىل ةـرا  خزينـة الدولـة ـ بالنسـبة شىل  ـا  ـان يـدره الق ـاء  ـن املـام شىل 

نــد  نق ــي يو ّيــاا بــني  ــا يقــارب  ــن اخلزينــة ـ وةــرا  الوقــد بالنســبة شىل احلــا م، علمــاا بــأّ:  
 عترة نشخان وهلن يف  ّدة ال  فياو  الساعة الواحدة، وبدون  لقة  الية و ا نشبه.

وال خيقــــــى ق ان هــــــكه العال ــــــة خاصــــــة بــــــالقوانني املســــــفوردة، وال نثــــــر  نهــــــا يف القــــــانون 
 العتالري، ةا م ني اا يقصلون الق ايا بينهم ببساطة وبهولة.

ن التااية  ن قبت احلاام علّي ةق ، ةلقـد اشـفاى نحـد احلّاـام ني ـاا علـى مث انه ل  ا
نحد علماء النيف األشرآل، واّدعىق بأنه نةسد عليه ق ّيفه حيث ان نقـرين  ـن ن بـاع هلـن 
ــّيعد عليهمــا  ثــرياا  ــن  العــال  ــان بينهمــا نزاعــاا  داولفــه اّــا م ةيمــا بينهــا ثــالث بــنواي ًو

ا   ـــاةاا شىل هلـــن ن ـــواالا  ثـــرية، ةرآمهـــا هلـــن العـــال ونصـــحهما الوقـــد والطاقـــاي وقـــد صـــرة
ـــيا  وحـــّكرمها  ـــن احخـــرة وعـــكاكا، ةفنـــا ال شىل نن  اـــم هـــو بينهمـــا، ةلّمـــا حاـــم بينهمـــا ًر
اامه، وبحبا النزاع  ـن اّامـة، وهلـن يف ئـرآل بـاعفني ةقـ ، ممّـا نّدى شىل اثـارة حقيظـة 

 احلا م والتااية على العال.
حــامق ةقــد صــار القــانون الغــريب املســفورد  ابوبــاا علــى بــالد اإبــالم، ووبــاالا  وعلــى نيّ 
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 عظيماا على املسلمني ممّا جي  الفخّلث  نه،  ما يلزم الفخّلث  ن القانون العتالري ني اا.
نّ ــا الــفخّلث  ــن الثــا:ق ةــال  فــا  يف  ثــت العــراق شالّ شىل اجلهــود املخلصــة  ــن العلمــاء 

عي. العا لني، ألنه  اقراآل  ًو
ـــــث  ـــــن هيـــــوم  بينمـــــا الـــــفخّلث  ـــــن األوم ة نـــــه  فـــــا  شىل وعـــــي  فزايـــــد يف اال ّ ـــــة و ّل

 اإبفعمار الكي  فا  شىل حهود  برية وحهاد طويت، طبعاا بال عنف وال خرق ـ.
 
 

 شمولية القانون في اإلسالم
 

اق ان األديـان بـواء  ـان ق قّسم الغربّيون اوفمعـاي شىل دينيـة وال دينيـة، وقـالو  11املسألة 
هلـا نصــت مســاوي نم ل ياــن هلــا نصــت مســاوي، ةهــي  فلــف يف  قــدار مشوهلــا لألحاــام اجلاريــة 
بني الناس بال ةرق بني نن  اـون بـني بـلطة وبـلطة، نو بـلطة وةـرد، نو ةـرد وةـرد، نو مجاعـة 

 ومجاعة،  قبيلة وقبيلة نو  ا نشبه هلن،
علــى اال  ــور الروحيــة واألخالقيــة، وقــد مّسوهــا ةمنهــاق  ــا يقفصــر ـ حســ  ادعــالهم ـ 

 باألديان القردية،  املسيحية والبوهية
 و نهاق  ا يعّم شؤون احلياة  ثرياا نو قليالا،  اإبالم والاونقتيوبية. 

هكا ولان الـكي يظهـر  ـن احيـاي والروايـايق ان األديـان السـماوية  اةـة حالـد لفنظـيم 
حفماعيـــة، ونظـــرة ثاقبـــة شىل القـــرآن احلاـــيم  قنـــط اإنســـان  ـــت شـــؤون اإنســـانق القرديـــة واإ

 بكلن.
ن ا  ثت بوها و ونقتيوسق ةلم يصت الينا حوهلم  ن الافاب والسّنة شيء، ولـكا ال نعلـم 
ـــد اليهوديـــة واملســـيحية  هـــت ان  ثـــت البوهيـــة والاونقتيوبـــية نديـــان مساويـــة حرّةـــد  مـــا حرّة

؟ وشن  ان  ن اّفمت هو األوم، ملـا نـرى ةيهـا  ـن آثـار واووبية، نم ا ا ليسد ندياناا مساوية
 ( .1األنبياء، وقد قام ببحانهق  وشن  ن ا ّ ة شالّ خلى ةيها نكير( 

ون ا  ثت لقمان احلايم، ة نه ـ بناءاا على انه  ان نبياا،  ما يف بعض روايا نا ـ  ان  بعوثاا 
لسـوداء،  مـا  ـّدثنا الفـاريس بـكلن، و ـان هـو شىل البالد االةريقية، واوفمـط القـاطن يف القـارة ا



 

 118 

ني ـــاا واحـــداا  ـــنهم، وقـــد حـــاءهم باـــت  ـــا  فـــاحون شليـــه، و ـــا ورد يف الفـــاريس  ـــن بـــقره شىل 
 الترق األوب   ما يظهر  ن خد فه لألنبياء يف هكه البالد ةال يفناىف  ط هلن.

وانني الانيســـة املنحرةـــة وعلـــى نّي حـــامق ةاملســـيحيون يف الغـــرب وقـــوه ملـّــا ل جيـــدوا شالّ قـــ
ــعية،  ــط ا ــم نخــكوا  ورنوا ن ــا ال  صــلح للحيــاة اطالقــاا، نبــكوها وعّوًــوا عنهــا القــوانني الًو
 بـــادىء احلريـــة واال خـــّوة واإحتـــاد و ـــا نشـــبه عـــن اإبـــالم، وهلـــن بســـب  ابـــبانيا  انـــدلن( 

ســــلمنيق بآبــــاء العلــــم بــــابقاا، و لــــوثر(  ؤّبــــن الرب ســــفانية ثانيــــاا، ولــــكا هــــم ننقســــهم مسّــــوا امل
 احلديث.

ن ا بالد اإبالم، ةقد  ان  امها العثمانيون، وهم نوم  ن وقط يف خطـأ قـانون الغـرب 
املســـفورد حيـــث  فبـــواق  الّـــة األحاـــام العدليـــة( وةيهـــا  ـــن اإبـــالم والقـــوانني الغربيـــة خلـــ  

ان العثمـانيني  عيي ، وقد  اند هكه اولة  ن نبباب  عييت بقوطهم، ألّن املسلمني رنوا
ل يافقوا بالقساد واإبفبداد وامنا نًـاةوا شىل هلـن قـانون الاّقـار، و ـانوا يقولـونق ا ـم  قـروا 

 ( .2بالّله، حيث يقوم الّله ببحانهق  و  ن ل  ام مبا ننزم الّله ةا ولئن هم الااةرون( 
ة ـ حســ  العــادة، وقــد ن ــوا ةيمــا ن ــوا بــه يف هــكه اولــةق نن حعلــوا األحاــام ـ يف اجلملــ

وهلن ايث  ان املتهود يف هكه اولـة هـوق حعـت العـادة  ـن  صـادر القـانون وبفعبـريهمق ان 
  العادة حما مة(.

وقد ابفدم لكلن علماء الـبال ، بـأن العـادة هـي العـرآل، والعـرآل  قـّرر يف القـرآن، ةقـد 
  ه ـر ةيهـا  املعـروآل( (  شىل' مجلـة  ـن احيـاي الـ1قام ببحانهق  خك العقو ون  ر بالعرآل( 

 وقالواق بأن املعروآل هو العرآل.
 وال خيقى عدم صحة هلن شه ةيه  ا يلي ق

 نوالا ق ان املعروآل غري العرآل.
 ثانياا ق ان العرآل غري العادة.

ن ا األوم ق  ةاملعروآل( صـيغة املقعـوم وصـيغة ةاعلـهق  العـارآل( بينمـا  العـرآل( ا ـا ابـم 
بينهمـا يعــرآل بقيـاس الثالثـةق العــارآل واملعـروآل والعــرآل شىل حا ـد، نو شـبه  صــدر، ةالقـارق 

 ال ارب وامل روب وال رب نو الغابت واملغسوم والغست.
وةـرق بــني  العلــم والعرةــان( ةــاملعلوم الــكي لــين  عروةــاا شــرعاا نو عقــالا، ال يســّمى  عروةــاا 
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 وان مّسي  علو اا.
ن وحـه، ةمـا هـو  عـروآل وال يعلمـه وبعبارة ا خرىق ان بني  املعروآل( و املعلـوم( عمـوم  ـ

 يـــد، ةهـــو  صـــداق األومق املعـــروآل ةقـــ ، ولـــين مبعلـــوم، و ـــا هـــو  علـــوم لزيـــد،  التـــخث 
القـال: نو الـدار القالنيـة، ةهـو  صـداق الثـا:ق املعلـوم ةقـ ، ولـين مبعـروآل، وقـد جيفمعـان ـ 

 شىل غري هلن ممّا لسنا بصدده هنا ـ.
 ة،  ما  قّدم اإملاع شليه.ون ا الثا: ق  ةالعرآل( غري العاد

 

 المراد بالعرف
 

مث املراد بالعرآل شن  ان خصون  ا ع رآل عند نهت الّدين واملفتـّرعة، ةـال داللـة يف هـكه 
احية علـى' نخـك األحاـام  ـن  طلـم العـرآل، وشن  ـان األعـم  ـن هلـن ةاحيـة خمّصصـة بأدلّـة 

وآلـــه وبـــلم ونوليالهمـــا  ـــن األلمــــة األحاـــام، شه بعـــد نن بـــنّي اللّـــه والربـــوم صـــلى اهلل عليـــه 
الطاهرين صلواي الّله عليهم نمجعني  ت األحاـام علـى بـبيت اجلزليـة نو الاليـة، ل يبـم اـام 

 ألن  ام العرآل يف قبام الافاب والسّنة، وعليهق ةالال م نن خيّصث بالعرآل الترعي.
اإبـالم  اةـة، يف و يف  ان ق ةقد  انـد  الـة األحاـام العدليـة( خطـوة إلغـاء قـوانني 

مجيــط بــالد اإبــالم  اةــة،  مــا حــدث وصــار هلــن بالقعــت،  ثــت القّصــة املتــهورةق   ــا نةــره 
محارك، ومحارنا، ومحاري( على  ا هو املعروآل  ن بيابة الغربّينيق اخلطوة خطوة بالنسبة شىل 

  واحهفهم لابالم.
قـرن  ـن الز ـان، حيـث الغـي   ثالا ق يف العـراق ل  اـم علـى طبـم  اولـة( اال  هـاء ث لـث

بعـــده بالاا ـــت، شالّ ةيمـــا يســـّمى بـــاألحوام التخصـــية، ة  ـــا  انـــد علـــى حاهلـــا حـــىّت حـــاء 
 قابم( ونلغى األحوام التخصّية ني اا، وهاكا حدث يف بالر بالد اإبالم،  مـا ال خيقـى 

 على  ن راحط الفاريس.
لان الفز   د  الاثـري يف القهـم  نعم، بقي يف بعض البالد شيء  ن قانون الافاب والسّنة،

 ــارة، والفطبيــم ا خــرى، نوحــ  الغالهمــا ةيهمــا ـ عملّيــاا ـ ايــث ل يبــم بــوى اإبــم ةقــ ، 
وصــدق ربــوم اللّــه صــلى اهلل عليــه وآلــه وبــلم حيــث قــامق ال يبقــى  ــن القــرآن شالّ رمســه و ــن 
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 ( .1اإبالم شالّ امسه  
قو  طبيم قوانني الغرب باقي بالد اإبالم  اهلنـد ـ  ويتبه العراق ةيما  ثّلنا له يف الفدرّ 

طبعــاا يف مجلــة  ــن بالدهــا اإبــال ية ـ وهلــن قبــت اخلــرو  عــن بــيطرة الغــربّيني وابــفعمارهم 
ــوع ممــا هــو خلــي   ــن قــوانني الغــرب والقــوانني الــ    الســاةر، ن ــا اليــوم ةاهلنــد هلــا قانو ــا املًو

 ري مساويّها، ممّا ال يهمنا الفعّرض هلا. اند بالدة ةيها لألديان مساويّها وغ
ــه بــبحانه  ــر هم  نعــم ههــ   ثــري  ــن املســلمني باــت غــرور يف نبــك قــوانني اإبــالم، والّل

 على حاهلم حىّت هّم  ثري  نهم هلّة ال بابم هلا يف  اريس اإبالم الطويت، وبالده العري ة.
 
 

 القانون والعرف العام
 

 لعرآل  رحط يف ن رين ق ـق قد  قّدم ق ان ا 11املسألة 
ـيقاا،  ثـت قولـهق  املـاء  طّهـر( ةهـت املـاء يتـمت  وعاي بـعة ًو األوم ق  عىن نلقال املًو

 املياه الزاحية والاربيفية نم ال؟
نو  الــوطن( املوحــ  لفمــام الصــالة والصــيام، هــت يتــمت  ــن ابــفوطن  اانــاا، وبقــي ةيــه 

هر حـىت يصـدق عليـه الـوطن؟ شىل غـري هلـن شهرين ـ  ثالا ـ نو البـد  ـن نن يبقـى ةيـه بـفة نشـ
  ن األ ثلة.

(  ةهـــت احلـــرام  عنـــاهق املمفنـــط 1الثـــا: ق  عـــىن نلقـــال األحاـــام،  ثـــت قولـــهق اخلمـــر حـــرام 
الكي ةيه العقاب، نو األعم  ن املاروه الـكي يف احلـزا ة، حيـث ان  عـىن احلـرام لغـةق املمفنـط، 

 (  نيق ممفنط؟1م شلينا ال يرحعون( قام ببحانهق  وحرام على' قرية نهلاناها ا ّ 
و ــكلن لقــ  األ ــر هــت  عنــاهق الوحــوب املــانط  ــن النقــيض املســفحم خمال ق ــه العقــاب، نو 

 هو نعم  نه و ن اإبفحباب، شىل غري هلن.
ـوع نو احلاـم، عـرآل   ـا م علـيهم السـالم ،  مث هت يراد بالعرآل الكي يؤخك به يف املًو

العام عند الناس؟ و اها لو حهلنـا عـرآل   ـا م علـيهم السـالم   نو عرآل نهت اللغة، نو العرآل
 ـ لو  ان هو املعيار ـ؟
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واجلواب ق ان املرادق عرآل   ـا م علـيهم السـالم أل ـم  اّلمـوا بلسـان القـوم، ولـكا قـالواق 
لو قام اإ ام عليه السالم ملد: ق جي  أل ـر  ـكا رطـت  ـن املـاء، ةهـم  نـهق رطـت املدينـة ولـو 

 اويف هلن، ةهم  نهق رطت الاوةة ةيما شها  ان هناك رطالن.قام ل
ن ا شها ل نعلم  اها  ان عرآل   ا م عليهم السالم ، و ان لز اننـا عـرآل، ةـالال مق محـت 
 ال هم عليهم السالم عليه، ألصالة عدم النقـت، وهـو نصـت عقاللـي يعفمـد عليـه العقـالء يف  

  ت   ان و اان.
عــرآل واحــد بــت نعــراآل  فعــّددة، ةــالال مق العمــت حســ  العلــم  ون ــا شها ل ياــن لز اننــا

اإمجاا ـ شها  ان العرةان  فصاد ني ـ وشها  ان بينهما عمـوم  طلـمق يؤخـك باألقـت، وشها  ـان 
 بينهما  ن وحهق نخك باجلا ط املفيّقن، و ري الرباءة عن  اد يت اإةرتاق.

 

 القانون ومهمة القضاء
 

يف نن  همــة اّــّدث نقــت احلــديث، و همــة الققيــه البحــث عمــا  ق ال ششــاام 11املســألة 
يسفقاد  ن الافاب والسّنة، وامنا وقط الاالم يف انـه هـت  همـة القاًـي  طبيـم القـانون ةقـ ، 

 نو األعم  ن هلن، يعينق  طبيم القانون، والبحث عن بال ة القانون وصالحه ني اا؟
نون ةيما شها علم بصّحة القانون نو حـىّت  ـط ال ينبغي اإشاام يف ان  هّمفهق  طبيم القا

ط القانون  ـن ق ب ـت شـورى الققهـاء املراحـط ال وقـط لتـّاه، حالـه  التن يف صّحفه، شه بعد ًو
ــه يرحــط شىل الطبيــ ،  حــام بــالر النــاس يف الرحــوع شىل نهــت اخلــربة، ةــ ّن  ــن يريــد عــال   ًر

رحــط شىل الســالم، وهاــكا، ة نّــه يرحــط و ــن يريــد البنــاء يرحــط شىل املهنــدس، و ــن يريــد الســقر ي
شلـيهم حــىّت وشن شـن يف اجنــا   هّمفــه وحتقيـم هدةــه، بعـد علمــه بــأن  ـالا  ــن هـؤالء  ــن نهــت 

 اخلربة يف ةّنه و هنفه، وشها نخطأ نحدهم ة نه ال يالم  ن رحط شليهم   ن قبت العقالء.
الط اإهليـة، نو البتـرية، ل وعليه ق ةالتريعة اإبال ية يف هكا اوـام امنـا هـي  سـالر التـر 

(  1 نفهج غري الطريقة العقاللية، ةقد قام ببحانهق  ةابألوا نهت الـك ر شن  نـفم ال  علمـون( 
(  ـ وهلـن حسـ  دليـت اإقف ـاء علـى'  ـا 2وقام  عـاىلق  ولينـكروا قـو هم شها رحعـوا شلـيهم( 

 ه روه يف اال صوم ـ.
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 علم القاضي بالخطأ 
 

ي باخلطــأ، ةمــن العلمــاء   ــن قــامق بأنــه ال  ــم للقاًــي ني ــاا البحــث ن ــا شها علــم القاًــ
ى يف الفطبيم.  واملناقتة، ألن هلن يؤّدي شىل القًو

ـط  و نهم  ن قـامق بأنـه  ـم للقاًـي املناقتـة وعـدم  طبيـم القـانون، ألن القـانون امنـا ًو
انون غـري  ـام ـ ألحـت األهـداآل النبيلـة واعطـاء  ـت هي حـّم حّقـه، و ـط علـم القاًـي بـأن القـ

ً ع ه  ثالا شورى الققهاء ـ ةايف يفمّان  ن  طبيقه؟  وشن و 
(  وحعت للبّينة  واصقايق  العلم باملتـهود 1 ثالا ق شها قام القانونق البّينة على املّدعي 

عليه، والعدالة، وال ب ، و واةم التـاهدين يف األداء، لاـن القاًـي رآى ـ  ـثالا ـ ان البّينـة يف 
رد قــد اشــفبهد، ممّــا  عنــاهق التــن يف اطــالق القــانون وعــدم لــزوم العمــت كــكه البّينــة، هــكا املــو 

ةهـــت لـــه  ـــط هلـــن نن يأخـــك بـــ طالق القـــانون، نو عليـــه نن يبحـــث يف بـــال ة اإطـــالق ألنـــه 
  قف ى ةلسقة القانون؟

ويلحم ككا البحث اث آخر يتـبهه، وهـوق ان املقـ  لـو علـم ان املسـفق  بـوآل جيعـت 
هريعة لباطت ـ ال انه يقصد الباطت، بت يزعم ان املورد القال:  ن  صداق القفـوى ـ ةقـي ةفواه 

 هكه الصورة هت جيو  له القفوى، نو يلزم عليه نن ال يق ؟
 ثالا ق شه علم املق  بأن  هنـداا(  ـّدعي ا ـا بـال  و ،  ـكباا نو حهـالا، وحـاء انسـان يريـد 

ة ـ على قو الالي ـ   صـد ق ةيمـا شها اّدعـد انـه ال  و  هلـا، الزوا   نها ةسأم املق ق هت املرن
 نم ال؟

ةهـت جيـو  للمقـ  نن يقـومق نعــم،   صـد ق، ممّـا يعلـم انــه ابـفناداا شىل' ةفـواه بـيفزّو   نهــا، 
 نو جي  عليه نن ال يق ؟

 وقـوه  ـا لـو بـأله ـ علـى قـو اجلزلـي ـ بـأن قـامق هنـد  قـومق ال  و  ا، ةهـت  صـد ق يف
 دعواها نو ال   صد ق؟

قـام بع ـهمق نعـم يقـ ، ألنـه ال ششـاام يف صـّحة القفـوى، ن ـا ان املسـفق  يطّبقـه غلطـاا 



 

 161 

ةهـــكا ممّـــا ال ربـــ  لـــه بـــاملق ، شه ال يزيـــد اجلـــواب علـــى'  فابـــة املقـــ  هـــكه القفـــوى' يف ربـــالفه 
ت ال ي ر مبـن قـام احلـم، العملية املفداولة يف نيدي الناس، ة ّن  ن جيعت احلم هريعة شىل الباط

 بواء ةعت املفكرع ةعله هلن عمداا نم خطاءاا؟
وقام آخرونق ال يق ، ألنـه  ـن الفعـاون علـى اإمث، خصوصـاا شها  ـان لـه نمهيـةق  القفـت، 

 والزوا  بكاي البعت، و ا نشبه هلن.
مـا شها علـم ورمبا يقّصت يف األ رق بني  ا يقعت املسفق  نو طرةه اإمث عمداا، ةـال جيـو ،  

املســفق  بــأن هنــداا حــرام عليــه، نو ال يعلــم هــو وامنــا  علــم هنــد احلر ــة، حيــث ان ةاعــت احلــرام 
 يسفند شىل هكه القفوى، وبني  ا ال ياون هناك امث عمدي، ةييو .

ورمبا يقّصت بفقصيت آخر، وهوق الفقصيت بني اال  ور املهّمة  القفت حيث ان ةفواه ياون 
 حمرتم ةال جيو ، وبني اال  ور غري املهّمة، ةييو .  سفنداا إراقة دم

وقد  ان القصد  ن هكا البحث اإملـاع، ال القفـوى' علـى' وةـم نحـد الطـرةني، ةـ ّن هلـن 
  ربو  بالققه.

 

 القانون وموارد النزاع
 

ق  ت  ن املق  والقاًي عليـه نن يفحـّرى'  ـت األدلـة اّفملـة اإنطبـاق علـى  16املسألة 
الكي يراد ابفنباطه بالنسبة شىل املق ، وعلى  اجلزلـي( املفنـا ع ةيـه الـكي يـراد  تـف  الالي( 

عها الققيه بالنسبة شىل القاًي حىّت  ام عليه.  احلم  ن  لن الالياي ال  ًو
 ثالا ق لو اّدعى' حيت عاشر على نوالد اجليت العاشرق ان الدار، نو البسفان، نو الد ان، 

شـبه هلـن، هـو  لـن جلـّدهم  ـان يف يـد حـّد املـدعى' عليـه ن انـة نو شحـارة نو احلّمام، نو  ا ن
نو عاريــة نو  ــا نشــبه، وقــد حتّقــم انــه  ــكلن قبــت  ــال  بــنة بورقــة نو قوهــا، ةهــت احلــّم  ــط 

 املدعي، نو  ط املدعى' عليه؟
على الققيه نن يفحّرى' بني اإثباي السابم الكي يقف ي نن ياون امللن للمّدعي، وبني 
 قـادم العهــد حيــث يقف ــي نن ياــون احلــم  ـط املــدعى' عليــه، لفعــارآل ان األحيــام ال حتــفق  
باألوراق املثبفة النفقام احلم اليهم، ولو  ان احلم  ـط املـدعي لبطـت  ثـري  ـن األ ـالك الـ  يف 
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نيــدي ورثــة املــدعى' علــيهم، وكــكه املالحظــاي ي ــط الققيــه القفــوى' يف ان احلــم   ّليــاا(  ــط 
 ا.نيّهم

وهاــكا لــو  ــان املــدعي يــّدعيق ان آبالــه وققــوا املنــزم الــكي بيــد املــّدعى' عليــه قبــت  ــال  
بنة، وهو احن وقف ةالبّد نن يرحط شىل  ا هو عليه  ن الوقف، واملدعى' عليه الكي يف يده 
 املنـزم بعنـوان امللـن يقـومق انـه رآه يف نيـدي آبالـه يفعـا لون  عـه  عا لـة امللـن، ممـا يـدم علــى'
ــط القــانون، ةعليــه نن يالحــ   ــت هــكه  انــه بيــط مبــربّر شــرعي ةهــو  لاهــم، ةــ ها نراد الققيــه ًو

 اجلهاي.
 مــا ان يف املســألة اجلزليــة املفنــا ع عليهــا يف املثــالني علــى القاًــي نن يالحــ   ــت  لــن 

 املالحظاي املفقد ة إعطاء احلم هلكا نو هاك.
 

 مثال آخر
 ) الكيف والكم (

 
ط القانون بالنسبة للققيـه، نو  طبيـم نّي  ـن القـوانني علـى'  ـورد النـزاع و ثام آخر يف  ًو

بالنســبة للقاًــي هــوق  ــا شها ثقلــد الســقينة برّ اكــا لفهــّيج البحــر، ممّــا اًــطّر شىل شلقــاء بعــض 
رّ اب السقينة مبا يعدم  الة  يلو ـ  ثالا ـ يف البحر، ة ها  ان هنـاك نقـران يسـاوي و  مـا  عـاا 

و، ونقــر واحــد يســاوي و نــه  الــة  يلــو، ة نــه ال ششــاام يف القــاء الثــا: ألنــه ا ــالآل  الــة  يلــ
 نقت.

ون ــا شها  عــارض الاــّم والايــف، بــأن  ــان الثــا: عبقريّــاا ال عــاا ينقــط اإحفمــاع، والنقــران 
 شخصني عاديني ةهت يقّدم الام نو الايف؟ احفماالنق

  قدمي الام ـ يف اإلقاء ـ ألمهية الايف.
دمي الايـف ـ يف اإلقـاء ـ ألن النقسـني ن ثـر احرتا ـاا عنـد اللّـه  ـن نقـن واحـدة، وشن  و قـ

  ان هلن الواحد عبقرياا ال عاا.
ـــعه القفـــوى'،  مـــا ان علـــى القاًـــي احلاًـــر يف  ةعلـــى الققيـــه نن يالحـــ  األ ـــرين يف ًو

  .السقينة نن يالح  يف الفطبيم نحد الوحهني يف شلقاء هكا اجلان  نو هاك اجلان
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 مثال ثالث
 

و ثـــام ثالـــث ق يف املخمصـــة نو ةيمـــا ًـــّلد القاةلـــة يف الصـــحراء، ممّـــا اًـــطّروا شىل ن ـــت 
ن ــوا م لبقــاء حيــا م،  مــا حــدث هلــن قبــت  ــّدة علــى نثــر بــقو  طــالرة يف حبــام بعيــدة، 
حيث حتّطمد الطالرة بسقوطها و اي مجاعة وبقـي آخـرون، و وقّـف بقـاء حيـاة البـاقني علـى 

وا م، لعـدم وحـود  ـا يأ لونـه غـري هلـن، مث عثـروا علـيهم وكـم ر ـم وهلـن بعـد اثنــني ن ـت ن ـ
وببعني يو اا، ة ها  ان بالنسبة شىل  ثت هؤالء  ّيفانق  ّيد قريباا  ـن نحـدهم و يّـد ال قريـ  
له بينهم، ةفنا عوا يف ن ت نحد املّيفني، القريـ  مينـط  ـن ن ـت قريبـه، واحخـرون يريـدون ن لـه، 

لعلم بـأن ن ـت نحـدمها  قظهـم مجيعـاا  ـن املـوي وياقـيهم عـن ن ـت احخـر،  ةالققيـه يف  ط ا
عاا للقانون ـ والقاًي  طبيقاا لليزلي، هت يقّدم حـم القريـ  مبقف ـى ق   ثت هكه الصورة ـ ًو

(  نو ال يقــّدم حّقــه؟ ألّن احلــم ينصــرآل 1 اولــوا األرحــام بع ــهم نوىل بــبعض يف  فــاب اللّــه( 
، نو يقوم بالفقصيت بني القري  الوارث ةله احلم، وبني غري الوارث ةـال حـم لـه عن  ثت هلن

 حيث ان  ثله ال يرث؟
ولنقرض  ثت هكه املسألة ةيما لو  ا د احليواناي، و ان بع ها ملالن حاًـر، وبع ـها 
ال  الن هلا حاًراا، نو ال  الن هلا شطالقاا ونراد امل طّرون ن ت هلن البعض الكي له  الن 
حاًر ـ  ثالا ـ ألنه شاة، وغريه محار وياره ن ت حلـم احلمـار، ةهـت يقـّدم حـم املالـن احلاًـر 

 نم ال؟ ةالاالم نقن الاالم.
 

 مثال رابع
 

و ثـــام رابـــط ق ةيمـــا لـــو بـــرق نو    انســـان نربـــط  ـــرّاي وحـــّد يف  ـــت  ـــرّة ة نـــه يقفـــت يف 
مـــاها ي قعـــت بـــه يف الرابعـــة هـــت الرابعـــة، ةلـــو ةـــرض ان غـــري بـــالم ةعـــت  ـــكلن ونّدب  ـــت  ـــرّة، ة

يـــؤّدب ني ـــاا، ألّن قلـــم الفاليـــف  رةـــوع عنـــه، نو انـــه يعـــّد  قســـداا وخاصـــة شها عـــاد خا ســـة 
وبادبـــة، وخصوصـــاا شها  ـــان بــــب  اةف ـــاض القفيـــاي واغفصــــاكّن، وقفـــت النـــاس األبريــــاء، 
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عــن  وشحــراق املمفلاــاي، واأل ــوام العظيمــة، و ــا نشــبه هلــن، نو يســين حــىت' يفــوب وياــف
 قابـده، نو حـىت' يصــت بـّن البلــو  والفاليـف حيـث ياــون للققيـه و ــكلن القاًـي ـ ةفــوىا 

 و طبيقاا ـ احلّية يف حعت العقاب عليه شن ةعت املنار بعد هلن وعاد شليه.
شىل غــري هلــن  ـــن األ ثلــة الاثـــرية الــ   اـــون  ــورداا لألدلـــة املخفلقــة ممـّــا  ــؤّدي شىل' حتـــرّي 

 لقفوى' والفطبيم بني  لن األدلة.القاًي والققيه يف ا
ولنقرض ان القاًي ل يان افهداا واًطّر شىل الق اء بدون ا اـان وصـوله شىل اوفهـد، 
وقـد حـدث لـه  ـا ل ياــن  ـدّوناا يف الافـ ، نو ل جيـد  فابـاا  ــدّوناا ةيـه، ةهـت يسرتشـد عقلــه 

لقاًي باحلم وهو ال يعلم ويق ي مبا نشار عليه عقله، نم ال جيو  له نن يق ي بكلن، ألن ا
 ةهو يف النار، وهكا الالي يف التريعة ال يعلم  دى ابفثناءا ه؟

ــين قــاض  ــط شــابني ـ  مــا حــدث  ثــت هلــن يف بــيون صــّدام ـ ووّحــه   ــثالا ق لــو ب 
ال ــــاب  البعثــــي األ ــــر شىل التــــاّبني بــــأن يلــــو   ــــت واحــــد  نهمــــا بــــاحخر، وشالّ حلــــدمها، نو 

واحفمـــت التـــابان القفـــت، نو نقـــث الع ـــو، نو  ـــا نشـــبه هلـــن شها ل  عـــّككما مبـــا ال يطيقـــان،
ـخا أل ـره ـ ةابفتـارا  يقعال  ا ن رهم، ـ  ما قطط ال ـاب  البعثـي ع ـو التـاّبني حيـث ل يًر
القاًي املسيون  عهما، ةهت يق  القاًي باجلوا ، ألنه يراه نبهت األ رين بالنسـبة شليهمـا، 

ت نو الفعكي ، لتّدة حر ة اللوا ، و ـا ورد يف حـّده  ـن القفـت نو يق  بفحّمت القطط نو القف
 ب حدى الايقّياي السّفة؟

قـام بعـض ـ يف  ثـت هلـن ـق انـه يسرتشـد عقلـه، ألنــه حيـة  نقـردة شها ل جيـد غـريه  ــن 
 الافاب والسّنة واإمجاع.

 وقام آخرونق  الّ، بت يسرتشد يف  ثت هلن النث املفقّدم  ن  لي احلر ة.
 هكا الاالم نقسه يف الققيه شها ةرض انه  ان بييناا  عهما. ويأيت

  ما يأيت ةيما شها  ان نحد السيينني ولداا واحخر بنفاا، ةأ ره ال اب  بالزنا  عها.
و كلن يأيت هـكا الاـالم ةيمـا شها ةـرض وحـود التـاّبني ةقـ  بـدون قـاض نو ةقيـه  عهمـا 

اإبرتشــاد بالعقــت، نو  ــا ه ــر  ــن شــّدة حر ــة يف الســين ومهــا  فــديّنان، و ــرّدد ن رمهــا بــني 
 اللوا  والزنا.
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 القانون وملكية الحقوق
 

ق هــت للملايــة األدبيــة والقنيــة والصــناعية والزراعيــة و لايــة نن ميلــن، نثــر يف  17املســألة 
 التريعة اإبال ية؟

ـــه نثـــر يف  ـــت هلـــن، ويـــدم عليـــه شطـــالق الروايـــاي الـــواردة يف نّن حقـــوق  الظـــاهرق نعـــم ل
( وقد وحدي ثالث رواياي مبثت هكا اللق  بني لق ق حم وحقوق ةمـا 1املسلمني ال  بطت 

عّده العرآل حّقاا يرتّ   عليه امللن املك ور، ةالصّياد ـ  ـثالا ـ الـكي يصـيد  ـت يـوم  ـن املبـا ق  
 ــالبحر نو الغابــة صــيداا، لــو بــاع حّقــه هــكا لغــريه، صــّح البيــط ألنــه  ــن  لــن نن ميلــن، ةهــو 

 (.2، وقد نملعنا شىل هلن يف  فاب الغص  حّقه
وعليه ق ةلو حاء انسان بزهرة نو ورة  ن بـالد بعيـدة، وحصـر احلـم يف  رعـه لنقسـه، ورآه 
العرآل حّقاا له، ل  م لغريه نن يزرع  ثله ـ ةيما شها نخكها  نه ـ بأن اشـرتى  نـه ـ  ـثالا ـ  هـرة 

  نها و اند  لن الزهرة ايث شها  رعد نبفد.
وهاــكا لــو اخــرتع شــيئاا، نو ابفاــر صــناعة وحعــت احلــّم لنقســه، ةــال  ــّم لغــريه نن يســرق 

 الايقية ويصنط  ثت هلن لنقسه.
و ـــكا يف احلـــم القـــين،  ثـــت نن يبفاـــر ةنّـــاا يوحـــ  اجلمـــام نو قـــوه يف صـــنعة نو  ـــا نشـــبه، 

 وجيعت احلم لنقسه.
القـراءة ـ غـري الغنـاء طبعـاا ـ نو يف  وهاكا يف احلم األديب،  ثـت نن يبفـدع ابـلوباا حديـداا يف

 االخفزام، نو يف الفأليف، نو  ا نشبه هلن.
 

 لو اختلف العرف
 

هكا ولو اخفلـف العـرآل يف انـه حـم نو لـين اـم ول  اـن ن ثريـة، ةاألصـتق عـدم احلـم، 
 ألنه شيء حديد ال يعلم به.

الققهيــة علــى املــوارد و ــت  ــن الققيــه املبــنّي لألحاــام الاليــة، والقاًــي املطبــم للاليــاي 
 اجلزلية، يفقّيد باحلم شها  ان، وشها ل يان ةال  قييد.
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ولـــو اخفلقـــد الـــبالد يف رقيفـــه حّقـــاا نم ال، ةلاـــت بلـــد حامـــه،  مـــا قـــالوا مبثـــت هلـــن يف 
 املايت واملو ون واملعدود بالنسبة شىل الربا وقوه.

ا ونراد الفعا ــت، ةاألصــت ولــو  ــان بــني بلــدين خمفلقــني، بــأن  ــان يف طريــم  فوّبــ  بينهمــ
 عدم احلم،  ما ان األصت عدم احلر ة.

 
 

 القانون والتعّسف
 

ق ال جيـــو  الفعّســف يف ابـــفعمام احلــم،  مـــا ال جيــو  القفـــوى والق ــاء علـــى  18املســألة 
طبم الفعّسف شها  ان الفعّسف يصت شىل ال رر الاثري يف حم نقسـه، و طلـم ال ـرر يف حـم 

ال نــّث بالنســبة شىل لقــ ق الفعّســف وامنــا امليــزان هــوق  ــا ه ــر يف التــريعة الغـري، وشالّ حــا ، شه 
( وهلن  ثت نن يبين داره عالياا ايث يسّد النور واهلواء واملنظر 1 ن لق ق ال ًرر وال ًرار 

اجلميت على حاره ،  ما شها  ان دار اجلار املف ّرر  ترةاا على غابة نو ار نو  ـا نشـبه هلـن 
. 

 األصواي املزعية لليريان بسب  رحىا نو  عمت نو  ا نشبه.و ثت اجياد 
و ثــت  عمــت يهــّز حيطــان اجلــريان، نو يوحــ  الــفعقن بســب  الــد بم وحــرق النقايــاي، شىل 

 غري هلن.
وهـــت هــــكا يســــري حــــىّت ةيمـــا شها  ــــان حــــم امل ــــّر للعمـــوم،  ــــأ يز الطــــالراي يف املطــــار، 

يف املينـاء ـ حيـث ا ـا وبـالت عمو يـة لنقـط  وصـوي القـاطراي يف اّطّـاي، وصـقري البـاخراي
الاّت ـ وشها  عارض نقـط الاـت  ـط ًـرر نصـحاب البيـوي كـكا القـدر، ةهـت يقـّدم النقـط العـام 

 نو يقدم اخلان؟ احفماالن، وحمت اثه الققه.
مث انه ال اشاام ان يف املورد املمنوع شها نًر باحخر،  ان على ال ار حتمت قدر ًرره، 

ل ي ّر به، بت  ان  عّسقاا عليه ةق ،  مـا يف الصـوي املـزعج، نو اهلـّز بـدون  ريـ  ـ نّ ا شها 
ــاله ولــو باملــام، نو ال ي ــمن  اطالقـاا ـ ةهــت ي ــمن ألن حقــوق املســلمني ال  بطـت، ةيلــزم اًر

 ألنه لين بأ ر  اا؟ ال يبعد األوم.
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 ــــن  عــــارض  ال يقــــام ق صــــاح  العمــــت الفعّســــقي شها عطّــــت عملــــه   ــــّرر هــــو، ةياــــون
 (.1ال ررين، ويؤيّد حم صاح  العمت  ونه  الااا والناس  سّلطون على ن واهلم 

ألنــه يقــام ق اّن صــاح  العمــت الفعّســقي شها عطّــت عملــه ال ي نفقــط، ال انــه يف ــّرر، بينمــا 
 (.1( ياون حا ماا علىق الناس  سّلطون 2اجلار يف ّرر، وال ًرر 

 
 

 القانون وتبعات اآلخرين
 

ق ال يفحّمــت انســان  بعــة شنســان آخــر، ةاــّت انســان وعملــه، شن خــرياا ةخــري،  19لة املســأ
 (.1وشن شرّاا ةتّر، قام ببحانهق  ونن لين لانسان شالّ  ا بعى'( 

(  شالّ يف بعــض املـــوارد القليلـــة املنصوصـــة  ـــن 1وقــام  عـــاىلق  وال  ـــزر وا رة و ر ا خـــرى'( 
( و حر ــة الزوحــة علــى الــزو  6طــأ حتملــه العاقلــة التــارع،  العاقلــة، حيــث اّنقعمــد الصــ  خ

ــــعد ا ّم الزوحــــة ولــــد بنفهــــا، حيــــث حتــــرم الزوحــــة يف هــــكه الصــــورة علــــى'  وحهــــا  ةيمــــا شها اًر
( وشن  ـان  ـّت  ـن الـزوحني ال يعلـم 7لقاعدةق ال يناح نب املر  ـط يف نوالد صـاح  اللـنب 

اع، و حر ة الزوا  لـبعض النسـاء  ـن الرحـت املعـنّي، ةالـكي ار اـ  اخلـالآل شّ ـا عمـداا،  بالًر
 ةياون آواا، نو بال عمد ةال ياون آوا.

ةمن األّوم ق لو    بالعّمـة واخلالـة عاملـاا عا ـداا حر ـد عليـه بنفهمـا، وشن ل  اـن البنـد 
 هي بنقسها ةاعلة حلرام، بت هو القاعت للحرام.

ةـ ن بنفهـا وا  هـا حتر ـان عليـه  و ن الثا: ق  ا لو  عم ا ـا غـري  فزّوحـة ةفـزّو  كـا ودخـت،
 ــــط انــــه ل يقعــــت حرا ــــاا بــــت شـــــبهة، وهلــــن ألّن التــــبهة  الناــــا  الصــــحيح يف األحاـــــام، 

ــــاّليت 1ةيتــــملهماق  وا ّ هــــاي نســــالام(  ــــالبام الــــاّليت يف حيــــور م  ــــن نســــالام ال ( وق رب
 (.2دخلفم كّن( 

ن ال نقصـد هنـا ه ـر املسـالت نعم، ا م املرنة حترم على الرحـت مبيـّرد العقـد علـى بنفهـا، وقـ
 الققهية، وامنا نردنا اإملاع شىل بعض  وارد اإبفثناء.

نّ ـا ةيمـا عـدا  ـوارد اإبـفثناء املنصوصـة شـرعاا ـ وشن  ـان لاـّت ني ـاا ةلسـقة عقليـة ـ ةـال 
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يفحّمــت انســان  بعــة انســان آخــر، حــىّت وشن  ــان الســب  البعيــد هــو هــكا اإنســان ـ صــاح  
عية.العمت  ثالا ـ   الكي    فمت حتّمله للفبعة، بت قام به بعض القوانني الًو

 ــثالاق لــو عمــت انســان نحــرياا يف حقــر بئــر، نو يف بنــاء، نو يف  عمــت، نو  ــا نشــبه هلــن، 
ةأصــابه العطــ   ــن قبــت نقســه، ألنــه ـ  ــثالا ـ ل يـ ــف قن اإحفيــا  يف الــدخوم يف البئــر، نو 

، نو  لـف ع ــو  نــه، نو قطعــد يــده بســب  احلــة الوقـوآل علــى اجلســر للبنــاء، ةســق  و ــاي
الاهربالية ال  ل يراع اإحفيا  ةيهـا، ةـ ّن املالـن يف  ثلهـا ال يفحّمـت الفبعـة، نعـم علـى بيـد 

 املام شها  ان ةقرياا حتّمت عالحه و ا نشبه،  نققة عاللفه الققرية ـ بعد  و ه ـ.
ـــعّية الـــ   قـــوم بالفبعيـــة لق اعـــدةق الغـــرم بـــالغنم نو قاعـــدةق اخلـــرا  ن ـــا بعـــض القـــوانني الًو

 ( ةال وحه له.1بال مان  
 شه األوم ق لين عقاللياا وال شرعياا.

 والثا: ق وشن روي بسند ًعيف، شالّ انه ال ينطبم يف املقام.
نعــم ، شها  ــان املالــن بــبباا لل ــمان،  مــا ه ــروا يف بــقو  احلــال  اخلــراب علــى انســان 

ان ًـــا ناا، ألن املالـــن هـــو الســـب ، ةيمـــا شها ل يفعّمـــد العا ـــت ةقفلـــه، نو امليـــزاب  ـــكلن،  ـــ
اإقفحام ةيه، بأن ع ل م اخلراب نو احفمت عقاللياا و ط هلـن ل يعـ  بـه، ة نـه شن  ـان  ـكلن 

 ل ي من املالن، ألّن املباشر حينئٍك نقوى.
 

 األقسام األربعة
 

 عةقوشن شئد قلد ق  قف ى القاعدة ق ان األ ر على نقسام نرب
 األوم ق بببية العا ت حم اا، ةفبعفه على نقسه ال على املالن.

 الثا: ق بببية املالن حم اا، ةفبعفه على املالن.
الثالث ق بببّيفهما  عاا بال اقوالية يف حانـ ، ةعليهمـا  عـاا، ا ـا  ـط اقواليـة حانـ ، ةعلـى 

 األقوى لقاعدةق قّوة السب  نو املباشر.
 األ طــــار والريــــا  والزلزلــــة و ــــا نشــــبه، نو بــــببية غــــري  ســــؤوم،    الرابــــط ق بــــببّية الســــماء

 احليوان غـري امل ـمون علـى صـاح  البيـد وقـوه، وهنـا شن ل ياـن املالـن قاصـراا نو  قّصـراا 
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ةال شيء عليه، ألصالة عدم ال ـمان، وشن  ـان قاصـراا نو  قّصـراا  ـان عليـه، ألّن ال ـماناي 
 حمّله.ال  فبط العلم والعمد  ما قّرر يف 

ول نك ر هنا ق بببية شخث ثالث، بـأن ياـون التـخث الثالـث هـو السـب ،  لـّث نو 
و ق ان ال مان ياون عليه.   ا نشبه لًو

و ــن ال ــماناي ق الــدياي، نّ ــا القصــان هنــا، ةــال، وهلــن لقــرضق عــدم العلــم والعمــد، 
 والقصان امّنا ياون يف العال العا د.

  مان.ولو شّن يف ال مان ةاألصت عدم ال
ولــو علــم ان نحــد التخصــنيق املباشــر نو الســب ،  ــان نقــوى، لاــن ال يعلــم انــه نيّهمــا؟ 

 ةمقف ى قاعدة العدمق الفنصيف.
 وشىل غري هلن ممّا ه ر يف الققه يف  فاب الدياي وال ماناي وقومها.

 
 

 القانون والحوادث الطارئة
 ) في القانون الوضعي (

ـــعيةق لقـــانون احلـــوادث الطارلـــة وحاصـــلهق ق هنـــاك يف مجلـــة  ـــن ال 11املســـألة  قـــوانني الًو
 قــيض عبــأ امللفــزمق املفعاقــدين، وقومهــا شها حــدثد طــوارىء ل  اــن  فوّقعــة، وصــار بســببها 

  نقيك اإلفزام   رهقاا عرةاا، ةيق ي القانون ارحاع األ ر شىل العدالة بالفخقيف على امللفزم.
رمسيــة ـ بصــنط  طــار يف بلــد مبليــون دينــار، ةفنــّزم  ــثالا ق شها الفز ــد شــر ة ـ يف  ناقصــة 

الــدينار، وار قعــد  ــواد البنــاء واال حــور، حــىّت صــار الــدينار بقيمــة نصــف الــدينار عنــد  نقيــك 
 املناقصة، ةللتر ة ادعاء الفقاوي يعينق املطالبة مبليون دينار آخر.

حـــور شىل النصـــف، ويف عاســـه العاـــن،  مـــا لـــو ار قـــط الـــدينار و نزّلـــد  ـــواد البنـــاء واال  
ةللدولة ال  ةّوًد انتاء املطار شىل التر ة، نن  نقث  ن املبلم املّفقم عليه النصف و عطـي 

 التر ة نصف  ليون دينار حس  املثام السابم.
وعلـى هـكا املعـّدم، ةالتـر ة ـ  ـثالا ـ لـو قـّرري بـاملبلم املّفقـم عليـه وهـو  ليـون دينــار، نن 

دواي البناء ،سـمالة نلـف، ولال حـور ثالوالـة نلـف، وقـد ةـرض ياون لنقسها  ال  نلف، وأل
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ان التــر ة اشــرتي  ــت ندواي البنــاء مبــا قّرر ــه لــه  ــن اخلمســمالة نلــف، وهلــن نبّــان رخصــها، 
ةا ــا ال  ســفحم   ــعيف قيمــة األدواي شىل ال ـــعف، واملطالبــة خبمســمالة ا خــرى، لاــن هلـــا 

 املطالبة مبا ار قط  ن اال حور والربح.
ويف عاســه العاــن، ة نــه ال  ــم للدولــة  قليــت قيمــة األدواي شىل النصــف ـ ألن األ ــر 
بالنســبة شىل ندواي البنــاء ال يرهــم نيّــاا  ــن الطــرةني ـ لاــن هلــا  قليــت  ــا ا قــض  ــن اال حــور 

 والربح.
ونقن هكا الاالم يف املناقصة، يأيت يف بالر املعا الي، ويف التـرو  الـ  هلـا قيمـة، ويف 

 اخللط، و ا نشبه هلن. بدم
 

 في القانون اإلسالمي
 

عي، ونّ ا يف القانون اإبال ي ةاأل ر ال خيلو  ن نحد ا  ور ثالثةق  هكا يف القانون الًو
ـم ـ بـالقفح ـ عاملـاا باإرهـاق و ـط هلـن نقـدم، ةـال حـّم لـه حينئـٍك،   ره 

األوم ق نن ياـون امل
 الققهاء يف باب خيار الغنب.ألنه  ن قبيت اإقدام على ًرر نقسه  ما ه ره 

الثـــــا: ق نن  اـــــون املعا لـــــة  نصـــــرةة شىل صـــــورة عـــــدم اإر قـــــاع واإ قـــــاض، ةمـــــط هـــــكا 
 اإنصراآل  بطت املعا لة ـ شن  ان اإنصراآل على قو القيد ـ.

و صّح  ـط خيـار املرهـم ـ بـالقفح ـ ألنـه  ـن قبيـت التـر ، وللتـار  خيـار التـر   ـن غـري 
قظــاا نو ار اــا اا،  مــا ه ــره الققهــاء يف خيــار العيــ  حيــث قــالواق بــأن ةــرق بــني ه ــر التــر  ل

 التر  املر از  ثت التر  املك ور يف اللق .
(  1ون ا شها ل يان انصراآل، ةال حّم للطـرآل املرهـم ـ بـالقفح ـ لقاعـدةق  نوةـوا بـالعقود( 

 العقالء. وشال مللن  ثري  ن الناس ابطام عقودهم، وهكا  ا ال ميان القوم به عند
الثالث ق نن  اون املعا لـة عـن وّا ال شـأن لـه شالّ بقـدر الصـال  حـاالا و سـفقبالا،  ـوّا 
اليفيم، والوا الققيه ـ باملعىن الكي ه رناه يف  فبنا الققهية ـ وحينئـك املرهـم ـ بـالقفح ـ  نهمـا لـه 

ةــ ن ا عطــي قــدر  احلــم، ألنــه ال واليــة لــه ةــوق الصــال ، واملقــروض انــه  صــّرآل ةــوق الصــال ،
ارهاقــه بقــي علــى  عا لفــه، وشالّ وحــ  عليــه اإبطــام للمعا لــة، الّلهــم شالّ شها  دار ــه  ــن  الــه 
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التخصـي حيــث انــه ياــون الصــال  حينئــك ةــال جيــرب باإبطــام ـ وةيــه اــث طويــت ه رنــاه يف 
 الققه ـ.
 

 ) حق االبطال وأخذ التفاوت في المعاملة (
 

يف ابطام املعا لة، نو نخك الفقاوي، شها  ـان طرةـه  ـن يـرى'  األوم ق  ن ال يرى له احلم
 هلن، ديناا نو  كهباا،  املسيحي والعا ي ـ  ثالا ـ حم له األخك بقانون اإلزام.

الثا: ق شها ل يان شـيئاا  ـن  لـن اال  ـور املـك ورة ـ يف اإبطـام نو نخـك الفقـاوي ـ بقيـد 
 وال حّم يف نخك الفقاوي.املعا لة  ما  اند، بالحم يف اإبطام، 

 
 
 

 النّية وأثرها في القانون
 

ق يتــرت  يف صــحة املعــا الي األعــم  ــن العقــود وااليقاعــايق النيــة، واالّ ل  11املســألة 
يفحقم اإنتاء، وال يترت  القربة  ما يترت  يف العباداي،  ما ال يترت  ةيها حسـن النيـة، 

صــود، مبعــىنق ان املعا لــة  قــط وان نوقــط املعا لــة ةــ ن العقــود  فبــط القصــود وال  فبــط حســن الق
واا يف ار غاء.  املفعا الن بسوء النية، و ما يف املثام العريبق يترب ح س 

نعــم ، حســن النيــة ن ــر نخالقــي رةيــط، وبــوءها خــالآل األخــالق الرةيعــة، قــام صــلى اهلل 
 (.1عليه وآله وبلم ق يف خطبة شهر الصيامق ةابألوا رّبام بنّياي صادقة 

 ويف بعض األحاديثق ان الّله ير ق العباد حس  نّيا م.
هكا وال خيقى ق ان بوء النية يـؤثر بالنسـبة شىل العبـادة، قـام صـلى اهلل عليـه وآلـه وبـلم ق 

(، ولاــّت ا ــرٍء  ــا نــوى'، ةمــن  انــد هير ــه شىل اللّــه وربــوله ةهير ــه 2امّنــا األعمــام بالنيّــاي 
 ه شىل دنيا يصيبها، نو ا رنة يفزّوحها، ةهير ه شىل'  ا هـاحر شىل الّله وربوله، و ن  اند هير 

( وعلـــى' نثرهـــا حـــاء يف الفـــاريسق شـــهيد احلمـــار وشـــهيد ا ّم مجيـــت  مـــا ه ـــر يف  فـــ  1شليـــه 
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 األخالق.
ولاــن بــوء النيــة ال يــؤثر بالنســبة شىل العقــد وااليقــاع، ةــال يوحــ  بطال مــا، ةمــن  ــزّو  

ســ  اجلــاه، نو  ســ  العمــت، حيــث اّن نباهــا نو نخاهــا يــفمّان ا ــرنة ملاهلــا نو مجاهلــا، نو لا
  ن  وةريمها له،  ان  واحه كا صحيحاا رغم بوء نّيفه.

 ما انّه لو طّلم  وحفه املؤا ية ليفزّو  بعدها با خفها، نو با رنة ا خرى يريدها هو، ولانهـا 
 ه.هي غري  سفعّدة ألن ياون هلا ًرة، ة نه يصح طالقها رغم بوء نّيف

وهاـكا  ـن حعـت الفهديـد لزوحفـه بـالطالق، ابفـزا اا وطريقـاا شىل  نـا م الزوحـة عـن نققفهـا ـ 
  ثالا ـ ةفنا لد اًطراراا حلق   اء وحهها، صّح الفنا م  نها له رغم بوء نّيفه.

هـكا  ـن حهـة القـانون، ونّ ـا  ـن حهـة الواقـط، ةـاّن اللّـه بـبحانه عـادم، ةالبـّد ونن يفلقـى 
 لسّيئة واملبفز حزاله، حيث انه عمت خالآل اإنصاآل األخالقي.صاح  النية ا

 ال يقام ق ةلماها اهن القصت بني الصّحة العقدية والواقط األخالقي؟
ألنـه يقـام ق حيـث ان النوايـا ال يطلـط عليهـا شالّ عـالّم الغيـوب، ةـال مياـن نن  عـت  يزانـاا 

ع على'  صـحيح النيّـة، و وّعـد يف  عا ت الناس بع هم  ط بعض، ولان  ط هلن حّث التار 
 ن باءي نّيفه، ةقي احلديثق  ن  زّو  ا رنة وهـو ال يريـد اعطالهـا املهـر ةهـو عنـد اللّـه  ان، 
و ن ابفدان د ي ناا وهو ال يريد دةعـه ةهـو عنـد اللّـه بـارق شىل غـريه  ـن األحاديـث الـ  ه ـري 

 يف  ف  األحاديث يف باب النّية.
 

 أمثلة تناسب المقام
 

ن ثلة املقام ق  ا لو باع نو اشرتى نو راهن نو ًارب نو اشرتك نو  ارع نو باقى نو  و ن
 ـا نشـبه هلـن وهـو ال يريـد الوةـاء، ةـ ن املعا لـة صـحيحة، وجيـرب علـى الوةـاء ـ قانونـاا ـ وشها ل 

 يف بأن ن ت حّم الغري،  ان لكلن الغري الفقاّن  نه.
ة السـابقة  ـن نرباحـه اجلديـدة، وهلـن وهاكا حام  ـن وهـ  لتـخث، الزالـد علـى السـن

ةـراراا عـن اخل مـن ـ و انـد اهلبـة بقـدر شـأنه ـ، نو بـّدم بعـض األعيـان الز ويـة هربـاا  ـن الز ـاة، 
الشـــرتا  بقـــاء العـــني طـــوم الســـنة يف  لاـــه، نو نعطـــى'  ـــاالا ملســـيد، نو  تـــروع خـــريي، نو 
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ّج، نو قبـــت حتـــر ك وهـــ  لتـــخث،  ـــا نبـــقطه  ـــن القـــدرة علـــى احلـــج، وهلـــن قبـــت نشـــهر احلـــ
الرةقة، ةراراا  ن احلج، ة نه ال جي  علـى' نحـد  ـن هـؤالءق اخلمـن، والز ـاة، واحلـج، لاـن يف 

 (.1احلديثق  ا ةا ه  ن اخلري ن ثر 
و ن ن ثلة هلن ق  ا لو وقف ن والـه نو وهبهـا نو قـو هلـن  الفصـا  بتـيء قليـت حـّداا، 

داوة والنزاع، نو يطّلم  وحفه حىّت' ال  رثه، نو  الط هروباا  ن  وريث نقرباله، حيث بينهما الع
 الزوحة  وحها حىت  فزّو  مبن  واه.

واحلاصـــت ق اّن قصـــد املعا لـــة شـــيء، والـــداعي شىل املعا لـــة شـــيء آخـــر، ةـــاألّومق  يـــزان 
 الصّحة قانوناا، بينما الثا:ق  يزان األخالق شرعاا وعقالا.

 

 تنازع القانون والقضاء
 

ق لــــو  نــــا ع القــــانون القفــــوى' والق ــــاء، ةأيّهمــــا املقــــّدم؟ ةيــــه خــــالآل بــــني  12املســــألة 
 نصحاب القوانني العاملّية ـ يف العصر احلاًر ـ حيث اّ م قد اةرتقوا على قولنيق 

ةمــنهم  ــن يقــوم ق بفقــد م األوم، ألّن شــأن القاًــيق احلاــم علــى طبــم القفــوى الســلطة 
لفتــــريط  ــــان  عنــــاهق الفــــداخت بــــني الســــلطة الق ــــالية الفتــــريعية ال نن يتــــرّع، ولــــو حــــم لــــه ا

 والسلطة الفتريعية، وهلن يوح  ههاب حقوق الناس،  ما يف احلاو اي الد فا ورية.
و ــــنهم  ــــن يقــــوم ق بفقــــّدم الثــــا:، شه القفــــوى نعمــــى والق ــــاء بصــــري، ان الق ــــاء يــــرى 

العدالة ال   ـن نحلهـا حعـت  املالبساي، ة ها  قّيد بالقفوى'  ان  عناهق عدم متّانه  ن شحراء
الق ـاء، ةمثلهمــا  ثــت  ــن درس الطــّ ، و ــن باشـر الطــ ، ةــ ّن الثــا: هــو احلقيــم يف األخــك 

 بقوله، ويف املثت القدميق دع الطبي  وابأم اورّبا.
لان  قف ـى القاعـدة ـ بالنسـبة شىل التـريعة اإبـال ية ـ انـه لـو  ـان القاًـي غـري افهـد ـ 

 ما نراه ـ ةعليه نن يفبط القفوى'، شّ ا ةفوى' افهده، نو ةفوى املفنا عني، نو وقلنا بصّحة هلن  
 الراحط شليه يف وقف وثلث ووصّية و ا نشبه ـ على  قصيت ه ر يف الققه ـ.

وشن  ان افهداا، ل  ّم له ا باع القفوى'، بت يلزم عليه ا باع نظره، ألنه  يف يـرتك نظـره 
' رني يــراه غــري  ــام؟ قــام بــبحانهق  لــفحام بــني النــاس مبــا نراك الــكي ابــفنبطه  ــن األدلــة شىل
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 (.1الّله( 
 ال يقام ق انه شهن ياون  ن الفداخت بني السلطفني الفتريعية والق الية؟

 ألنه يقام ق ةليان هلن ةما هو اّكور؟
 ال يقام ق يلزم عدم ابفقا ة الق اء؟

لقـون يف خصوصـياي نـزاع واحـد، يلـز هم ألنه يقام ق نلين الق اة املفعـّددون، الـكين خيف
 عدم ابفقا ة الق اء؟

 واحلت ق ان عدم اإبفقا ة ككا املقدار  الن ال حمالة وغري ًاّر.
 
 

 القانون وتحّري الحقيقة
 

ق هـت الـال م بقـاء اّامـة علـى'  ثـت احلاـم السـابم يف ق ـية  تـاكة ـ وشن  11املسـألة 
ة السابقة ـ حىّت'  اون السوابم الق الية حّية على ثبد عدم صّحة احلام السابم يف الق ي

اللواحــم، نو اللـــزام حتــّري احلقيقـــة يف  ـــت ق ــية ق ـــية، وشن حامـــد يف ق ــية ثانيـــة خـــالآل 
 الق ية اال وىل عمو اا وخصوصاا على' قو املطلم، نو  ن وحه، نو  بايناا؟

 هناك نظريّفان يف القوانني العاملية حس   ا يليق
وم، وهلـــن لبقـــاء هيبـــة الق ـــاء، ودوام الثقـــة بالقاًـــي واّامـــة، و يّســـر ةمـــن قالـــت بـــاأل

الدرابة ملن يريد التاوى'، ةـ ها حـا  للمحامـة نن حتاـم بتـات آخـر حسـ  نظرهـا الثـا: 
يف ق ية  تاكة، ل  صت ابـفقرار يف األحاـام وال يطمـئّن النـاس شىل' حقـوقهم، وال يـأ نون 

 على'  صالرهم.
، وهلــن ألن املعفــرب يف الق ــاء حتــّري احلــم، و طبيــم العــدم، ةــ ها ئهــر و ــن قالــت بالثــا:

للقاًي يف ق ية  تـاكةق ان ق ـاله األوم  ـان علـى' خـالآل العدالـة، ل  ـم لـه نن يسـفمّر 
 يف احلام بكلن التات ةاحلم نحّم نن يّفبط.

ق هــــت وقبــــت نن نــــفاّلم عّمــــا يســــفقاد  ــــن نظــــر اإبــــالم حــــوم الــــرنيني املــــك ورين، نقــــوم
ـــه قـــد نخطـــأ ةيـــه، و اـــم ااـــم ثـــان نم ال؟  للقاًـــي نن يبطـــت حامـــه األوم شها ئهـــر لـــه ان
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 الظاهر انه على قسمنيق
األّوم ق لــه هلــن ةيمــا شها علــم خبطــأه علمــاا وحــدانياا،  مــا شها حاــم علــى' هنــد املفنــا ع 

 ن الــال م عليــه نن عليهــا بــني رحلــنيق بأّ ــا  وحــة األّوم، مث ئهــر لــه ا ــا  وحــة الثــا: قطعــاا، ةــ
يبطــت حامــه األّوم و اــم بأ ــا للثــا:، ةفنقصــت  ــن األوم و عفــّد، مث بعــد العــّدة  ــن وطــي 
التـبهة  رحــط شىل الثــا:، وشها  ــان هنــاك  لــف  ـام نو قــوه،  دار ــه  ــن بيــد املــام،  مــا ورد 

  نق ان خطاء الق اة يف بيد املام.
الفـدار ك،  مـا يـأيت يف روايـة  نقولـة عـن ربـوم بت شها علم اّاوم له باخلطأ، وح  عليـه 

 الّله صلى اهلل عليه وآله وبلم.
الثا: ق لين له هلن ةيما شها علم خبطأه احفهاداا، وهلن بأن احفهـد احفهـاداا ثانيـاا ةبـان 
له خطأ األّوم، ة نه ل يسفبعد نن ال  ّم له ابطام األوم، وامنا  ام طبم احفهـاده الثـا: يف 

ـعاي، ةفزّوحـد بسـب  ق ـاله  الق ايا اح ية،  ما شها حاـم حسـ  احفهـاده الي ـة عتـر ًر
هلن نساء، مث احفهد ثانياا باحلر ة، ة نه ال يسفبعد بقـاء حامـه السـابم علـى' حالـه، نعـم يف 

 املسفقبت يق ي مبا رآه ثانياا، و كلن ياون حام القفوى'.
ااق ةــألن العلــم ال يــدع اــاالا لغــريه، شه ن ــا انــه  ــم لــه اإبطــام يف الق ــاء املخــالف علمّيــ

 العلم حّية بكا ه  ما  قّدم، وال دليت على' حيية خطأه بعد العلم باخلطأ.
ون ـــا انـــه ال  ـــّم لـــه اإبطـــام يف الق ـــاء املخـــالف احفهـــادااق ةلمـــا قالـــه القصـــومق  ـــن ان 

ت رنيــه الســابم الق ــية الواحــدة ال  فحّمــت احفهــادين، ولعــّت  ــراده  ــن هلــنق ان التــارع حعــ
حّيــة، وال دليــت يف اقفصــار احلييــة علــى'   ــان عــدم  بــّدم رنيــه، ةــ ن الطريقــة العقالليــة بقــاء 
احليّية، ول يعلم ان التارع غرّيه، بت جند ان برية املراحـط والق ـاة علـى' عـدم ابطـام نعمـام 

املـؤ نني نولّـه  ـا الناس السابقة، ةهو شهن  ن طريم املـؤ نني، قـام بـبحانهق  ويفبّـط غـري بـبيت 
 (.1 وىّل' ونصله حهّنم وبالد  صرياا( 

هـــكا بالنســـبة شىل الق ـــية الســـابقة، ن ـــا الق ـــية الالحقـــةق ةـــالال م نن  اـــم حســـ  رنيـــه 
 اجلديد ـ بواء  ان علماا، نم احفهاداا مبوا ينه ـ وهلن ل ل زوم حتّري العدالة.

حقة وشن ثبد عـدم صـّحة السـابم، و ا ه ر وحهاا للبقاء على احلام السابم يف ق ية ال
ــط ألحلــه الق ــاء، قــام بــبحانهق  ة نــه ال يعــدو نن ياــون ابفحســاناا ال يقــاوم احلــم الــكي ًو
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 (.2 لفحام بني الناس مبا نراك الّله( 
نعم ، يف دالرة صالحية احلا م،  ّم له نن ال يلفزم مبا حام نّوالا، لقـرض انـه ةـ ـوِّض شليـه 

قــت واأل ثــر( ـ  ــثالا ـ  مــا شها حــيء بســاب، ةع ــز ره خبمســة، مث الفطبيــم  ــن حيــث الاــم  األ
ِ   تابه لألّوم، حّم له نن يعّزره بسبعة نو ثالثة ـ  ثالا ـ.  حيء بساٍب ثاٍن

و ــكلن احلــام يف دالــرة األيفــام والوصــايا واألوقــاآل واألثــالث و ــا نشــبه هلــن، ةــ ها  ــان 
 ما يتاء، حم له نن يـوحر قسـماا  نهـا  بيده نرض وقف، نعطاه الواقف صالحية نن يؤحرها  

  ت بنة مبالة، وقسماا آخر  تاكاا له خبمسني، نو  الة و،سني، حاله حام  لاه.
هكا ولو  ان اإخفالآل اعفباطاا و تّهياا، ال ملزية يف األ يـد نو نقيصـة يف األقـّت، ةاألصـت 

 هو املسفثىن'  نه، واإبفثناء  فا  شىل'  ربّر.
اه ـ ق  ـن اّن اخـفالآل الـرني ال يوحـ  ابطـام األوم ـ هـو السـّر يف ان  ثـت ولعّت  ـا ه رنـ

شيس الطالقة والعالّ ة ـ و ـن شليهمـا ـ قـّدس اللّـه نبـرارهم مجيعـاا،  ـانوا يرت ـون القفـوى السـابقة 
 والالحقة على' حاهلما وشن  ان بينهما  باين، بله  ا شها  ان بينهما  ن وحه نو  طلم.

ان الق ـايا السـابقة ـ  ـدوينها خبصوصـيا ا ـ هلـا نمهيـة  فزايـدة يف بلـورة  نعـم ال اشـاام يف
ــوعاي، وحزليا ــا، ويف  يقيــة اإبــفدالم ألحاا هــا باألدلــة األربعــة، ويف ابــفقرار قــرالن  املًو

وع نصف احلام.  احلام واملقام املافنقة كا، ويف املثتق ان  نقيح املًو
منـوع شـرعاا وعقـالا، بـت هـكا  ـن نحـت الوصـوم شىل و ن الواًح ق ان هـكا غـري القيـاس امل

ـــوع يف الق ـــية الســـابقة، ممـــا يوحـــ  الفعـــّدي شىل  العّلـــة يف احلاـــم الســـابم املرت ّـــ  علـــى املًو
ــوع، وهــكا  ــا يســّمى بـــق  ســفنب  العّلــة الــكي هــو  ــن  الق ــية الالحقــة بعــد املتــاكة يف املًو

 قبيت  نصون العّلة.
 

 ليهم السالمالقانون وعصمة األنبياء ع
 

ق ال ينبغي اإشاام يف ان الن  صلى اهلل عليه وآله وبلم  سالر املعصـو ني  11املسألة 
علـيهم الســالم ال خيطــأ  مـا ال ينســى ـ ونحاديـث االنســاء ًــعيقة للفقيّــة ـ  مــا ان نحاديــث 

ا نســيفم نسـيان األنبيــاء يــراد كــا الــرتك، ال النســيان احلقيقــي، ةهــو  ــن قبيــتق  شنّــا نســينا م  مــ
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( ولكلن ة ن  ت آية ئاهرهـا ينـايف  قـام العصـمة، و ـت حـديث  ـكلن، 1لقاء يو ام هكا( 
 جي  نن يؤّوم، نو يفنظّر يف بند احلديث.

هــكا وال خيقــى ق ان ق ــية  وبــى واخل ــر عليهمــا الســالم ،  انــد متثيليــة عمليــة ألحــت 
 عليهمــــا الســــالم  يف الفعلــــيم،  مــــا  ــــان األ ــــر  ــــكلن يف قّصــــة اإ ــــا ني احلســــن واحلســــني

ـــوء، وشالّ ةهـــت مياـــن نن يـــرتك اإنســـان  ـــولهما لفعلـــيم التـــيس الـــكي ل ياـــن  ســـن الًو ًو
العادي وعده ثالث  رّاي يف  صاحبة واحدة، ناهين عن العاقت الاا ـت، بلـه النـّ  املعصـوم 

 عليه السالم ؟ وهكا اث طويت لين  ال نا ةيه، ألنه  ربو  بالعقالد.
م هنا يف ق اء الن  صلى اهلل عليه وآله وبـلم وقولـه املنسـوب شليـهق امنـا اق ـي وامنا الاال

بيـنام بالبّينـاي واألميـان ولعـّت بع ـام نحلـن اّيفـه  ـن بعـض ةأمّيـا رحـت قطعـد لـه  ـن  ـام 
( ة نـه شن ةـرض متا يـة السـند، ةـالال م نن يـراد 2نخيه شيئاا ة مّنا قطعد له به قطعة  ن النـار  

يف باب الق اء، وانه شها نخطأ احلا م ةال يفصّور املبطـت  ـن املرتاةعـنيق اّن حاـم  بهق الفعليم
 احلا م قد نثبد له حّقاا يف  ام نو  رنة نو والية نو دم نو غريها.

وشالّ ةالن  صلى اهلل عليه وآله وبلم ال يتـفبه  ـربىا، بـأن يقـ  بالباطـت حسـ  اإشـفباه 
ــوع نو يف احلاــم،  ــأن يتــف ــوعاا، ةيقــومق التــاة جنســة ـ يف املًو به بــني الالــ  والتــاة  ًو

 اعماا ان التاة  ل  ـ نو يتفبه يف احلام بأن يعلم انـه شـاة، لاـن يتـفبه يف ان حاـم التـاة 
 الطهارة ةيق  بنيابة التاة.

 ما ال يتفبه صغرىا، بأن يزعم ان احلم يف نـزاع  يـد وعمـرو،  ـط  يـد، ةيعطـي  ـام  يـد 
 لعمرو.

ق شنّـه صـلى اهلل عليـه وآلـه وبـلم ال يسـهو وال خيطـأ، ألنـه   ـا ينطـم عـن اهلـوى'  وامنا قلنا
( و ــكلن ال يقعــت وال يــرتك عــن هــوى'، وامنــا ةعلــه و ر ــه  طــابم 1شن هــو شالّ وحــي يــوحى( 

صغرى لالّياي الوحي، ة نه ـ  ـثالا ـ شها  ـرك ن ـت احلمـث نو ن لـه،  ـان  ـت  نهمـا صـغرى' 
 ـ  ن اإباحة واإبفحباب والاراهة. لليوا  ـ باملعىن األعم
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هكا و ال خيقى'قان  الن  صـلى اهلل عليـه وآلـه وبـلم وبـالر املعصـو ني علـيهم السـالم ال 
يقعلون املاروه ني اا، وشها رنينا ا م ةعلـوا  ـا احلاــم ةيـه الاراهـة ـ  مـا هـو  نقـوم عـن اإ ـام 

ا عليه   السالم  ن النوم قبت طلوع التمن ـ ةالبّد نن ياون هناك نحد ن رين قالًر
 ا ا اهّم يرةط الاراهة ال  هي املهم.

 نو اّن الاراهة  ر قعة لعلمهم بار قاع عّلفها مما هو خمقّي علينا، ةال  راهة.
رك بت ه رنا يف  بحـث العقالـد ق ا ـم علـيهم السـالم ال يقعلـون  ـرك األوىل ني ـاا، ألّن  ـ

األوىل'  ر بة  ن النقث، وهم عليهم السالم  نّزهون عـن  ـت نقـث، و ـا ئـاهره هلـن يـؤّوم، 
حالـه حـام  ـا ئـاهره يف القـرآن الاـرمي  ـن نسـبة اجلسـمية ـ بظـاهره ـ شىل اللّـه بـبحانه،  عـاىل 

 (.1الّله عن هلن،  ثتق  ياتف عن باق( 
 (.2و ق  حاء رّبن( 

 (.1و ق  على العرك ابفوى'( 
 (.1 شىل رّكا نائرة(  و ق

و كلن ياون حام نص  الن  صلى اهلل عليه وآله وبلم وعزله، وحلّـه و رحالـه، ويقظفـه 
ونو ــه، وقعــوده وقيا ــه، و ســانه و ناحــه، وبــالر شــؤونه التخصــّية نو اإحفماعّيــة، ة نــه ال 

(،  مـا ان املعلّـم 1ينـه  يطّبم شالّ نوا ر اللّـه بـبحانه، ةـ ّن اللّـه نّدب نبيّـه بآدابـه ةقـو ض شليـه د
يريّب  لميكه على احلساب  ا الا، مثّ يقّوض شليه اّابـبة، حيـث ال يتـفبه يف اجلمـط وال ـرب 

 والفقسيم والفقريم.
وعليـــه ةـــ ها ةـــرض  راةـــط ق ـــية شىل النـــ  صـــلى اهلل عليـــه وآلـــه وبـــلم ، و انـــد األدلـــة يف 

  صـلى اهلل عليـه وآلـه وبـلم ال  اـم ئاهرها  ط املبطت، بأن شهد التهود بصاحله، ةـ ّن النـ
 له، وامّنا يطّور الق ية حىّت' يظهر احلم، ويفبنّي  يف دعوى املّدعي.

(  ان ةـــرض متا يـــة 6ةقولـــه صـــلى اهلل عليـــه وآلـــه وبـــلم ق ولعـــّت بع ـــام نحلـــن اّيفـــه  
اــن ةــيهم اإشــفباه، و علــيم  املرتاةعــنيق الســند، البــّد ونن ي ــراد بــهق  علــيم الق ــاةق بــأ م بتــر مي 

بــأّن اشــفباه القاًــي ال يصــّحح احلاــم، وال يثبــد حّقــاا للمبطــت، وال يبطــت حّقــاا للمحــّم، بــت 
 يبقى احلّم على'  ا هو عليه واقعاا وحقيقة.

ون ا نسبفه شىل نقسه التريقة صلى اهلل عليه وآله وبلم ، ةمـن بـاب الفعـارآل يف الاـالم، 
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( 2 ثت قوله  عاىلق  لـئن نشـر د ليحـبطّن عملـن( ( 1و ن باب شيّاك نعين وامسعي يا حارة 
 ط ان الترك يف الن  صلى اهلل عليه وآلـه وبـلم حمـام، و ثـت قولـه صـلى اهلل عليـه وآلـه وبـلم 

( حيــــث انّــــه  ــــن بــــاب شيّــــاك نعــــين وامسعــــي يــــا 1لعلــــّي عليــــه الســــالم ق ال  قعــــت  ــــكا و ــــكا( 
 ين هكا حمّت  ال ه.(  ما ه رنا، شىل' غري هلن  ن الفقصيت الكي ل1حارة 

نعم ال يبعد نن ال  اون اال بوة يف خصوصّياي اال  ور العادية،  ما شها ن ت الن  صلى 
اهلل عليــه وآلــه وبــلم  يــوم اإثنــني خــا ن شــّوام الفقــا ، نو  ــزّو  بــا رنة نصــلها يهوديــة  ثــت 

انســان يف صــقّية، نو  ســيحّية  ثــت  اريــة، نو عمرهــا ،ســون عا ــاا  ثــت بــودة، نو حلــن  ــط 
السـاعة الســابعة  ــن يــوم اجلمعــة ليســفمط  ال ــه، نو  ـا نشــبه هلــن، ان  ــت  لــن اال  ــور  ــدم  
على اجلوا  ـ باملعىن األعـم الـكي ه رنـاه ـ لاـن هـت يسـفح  لغـريه صـلى اهلل عليـه وآلـه وبـلم 

 ــن  ثــت هلــن بــأن يفــزّو  ا ــرنة نصــلها يهوديــة نو  ســيحية، شىل آخــر  ــا ه رنــاه، وشىل' غريهــا 
 األ ثلة؟

الظـــاهر ق ان اال بـــوة ال  اـــون يف هـــكه اخلصوصـــّياي،  مـــا ل يقـــد نحـــد  ـــن الققهـــاء 
 بكلن.

نعـــم شها  ـــّرر النـــ  صـــلى اهلل عليـــه وآلـــه وبـــلم شـــيئاا خاّصـــاا يف  اـــان خـــاّن، نو   ـــان 
خان، يسفقاد  نه اإبفحباب واال بوة  ما شها شرب يف  ّت يوم ،ـين صـباحاا العسـت، نو  

ة ههـ  شىل' حــّج نو عمــرة ـ  مـا يف األحاديــث حيـث انــه صــلى اهلل عليـه وآلــه وبــلم  ـّت  ــرّ 
ةعلهمــا نربعــني  ــرّة ابّــان  ونــه يف  ّاــة واملدينــة ـ حلــن يف املاــان القــال: و لّــى،  مــا هــو 

.  القفوى يف املأ   ني 
، شالّ يف وكـــكا ئهـــر ق اّن األصـــت اال بـــوة، يف  ـــّت شـــيء، ةعـــالا نو  ر ـــاا، ةفـــوىا نو  طبيقـــاا 

 خصوصية العادياي، بوى'  ا  ان ئاهره  نها اال بوة ني اا، لفارار نو قوه.
 وبكلن ئهر ق ان قوم بعض العا ةق لق اء الن  صلى اهلل عليه وآله وبلم صقفانق

 احدامهاق  تريعية.
 واال خرى'ق ق الية حم ة.

عليــه وآلــه وبــلم ة  ــا  عفــرب ةالفتــريعية قــام مبعــىنق القواعــد العا ــة الــ  يقّررهــا صــلى اهلل 
  تريعاا  لز اا العفبارها حزءاا  ن السّنة النبوية.
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ـــة ن ا ـــه، واملفنـــا ع  والق ـــالية اّ ـــة قـــامق مبعـــىن'ق  طبيـــم األحاـــام علـــى الوقـــالط املعرًو
عليهــا بــني اخلصــوم، وهــو بصــقفه الق ــالية هــكه قــامق ل يــدّع العصــمة، بــت  ــان ميــارس هــكه 

(  ممّــا يــدّم علــى' انــه مياــن نن 1س، مث ه ــر احلــديث املفقــّدم احلــن اّيفــه املهّمــة  ســالر النــا
 يتفبه يف الفطبيم.

( 2لـين قـوالا عـن دليـت، بــت الـدليت علـى' خالةـه، قـام بــبحانهق   ـا ينطـم عـن اهلــوى'( 
علماا بأنّه ال ةرق بني ه ره صلى اهلل عليه وآله وبلم احلاـم وبـني  طبيقـه احلاـم علـى اال  ـور 

 حية، شه نّي ةرق بينهما؟اخلار 
وهت هكا الاالم شالّ  ثت نن يقامق والعياه باللّـهق انّـه صـلى اهلل عليـه وآلـه وبـلم شها قـامق 

(  ةهــو حاــم صــحيح، ن ــا شها نخــك  ــاالا،  ــن بــاب  طبيــم 1النــاس  ســّلطون علــى ن ــواهلم 
اس، و ـكلن يف هلن احلام على' نقسـه، ةهـو ممّـا  فمـت انـه قـد اشـفبه ةيـه وانـه ن ـت  ـام النـ

حامه صلى اهلل عليه وآله وبلم بزوا  اخللية، مث  زّو  مبن  صّور ا ا خلية، وهكا ممّا يسفبعد 
 نن يلفزم به حىت العا ة ننقسهم لو  وّحهوا شليه.

وعلى نّي حامق ةالقاًي العادي، ميان نن يتفبه  ـربىا نو صـغرىا،  مـا نـرى  ـن  غيـري 
 ـــم غـــري  عصـــو ني، و مـــا نـــرى'  ـــن ش اـــان اشـــفباههم يف الققهـــاء العظـــام لقفـــاواهم حيـــث ا

الفطبيــم، ولــكا قــالواق نّوم  ــا يقعلــه القاًــي اجلديــد الــكي خيلــف القاًــي الســابم هــو  راحعــة 
ةايالي السيناء، ة ها رآى نحد السـيناء غـري  سـفحّم، نو  سـفحم لاـن قـد انق ـى'   ـان 

ى' صــّحة نقـض قــاض حاـم قــاض بـينه نطلـم بــراحه ـ وقــد ابـفدللنا قــن بـكلن وغــريه علـ
 آخر، يف االبفيناآل والفميزـ.

وبكلن  بنّي ق اّن  ّت قوم وةعت و رك للن  صلى اهلل عليه وآله وبلم ةهو  تموم لقولـه 
 ( بال نّي  قييد ولو  قدار شعرة.1 عاىلق  شن هو شالّ وحي يوحى'(  

  
 

 اإلسالم وقوانينه التقّدمية
 

قاا باخفصار حوم بعض القوانني اإبال ّية، وها قن نفاّلم ق قد  اّلمنا باب 11املسألة 
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 عنها هنا بتيء  ن الفقصيت، ةنقومق
 ـــّت قـــوانني اإبـــالم حيويّـــة، غـــري نّن  نهـــا  ـــا لـــه دور العمـــود الققـــري  ـــن بـــني القـــوانني 

 بالنسبة شىل'  قدمي احلياة شىل األ ام، و نها هكه القوانني الثالثة اح يةق
 

 ةقانون ااُلخوّ 
 

 (.1األّوم ق قانون اال خّوة ، حيث قام ببحانه ق  شمّنا املؤ نون شخوة( 
 

 قانون االُّمة الواحدة
 

 (.2الثا: ق قانون اال ّ ة الواحدة ، حيث قام  عاىلق  وشن  هكه ا ّ فام ا ّ ة واحدة( 
 

 قانون الحّرية
 

غــالم الــّ   انــد الثالــث ق قــانون احلريّــة ، حيــث قــام بــبحانهق  ي ــط عــنهم شصــرهم واأل
 (.1عليهم( 

وهــكه القــوانني الثالثــة ، الّــ  يف  ــّت  نهــا عتــراي الروايــاي ويســندها الســرية الطــاهرة  ــن 
 الن  صلى اهلل عليه وآله وبلم واأللّمة عليهم السالم.

 (.2 ثت قوله صلى اهلل عليه وآله وبلم ق الناس  سّلطون على ن واهلم وننقسهم 
( شىل' غريمهـا، هــي 1م ق ال  اـن عبـد غــريك وقـد حعلـن اللّـه حـرّاا وقـوم علـي عليـه السـال

 ن نهم  ا بّب  حتّرك املسلمني و قّد هم يف  ّت نبعاد احلياة وبسرعة  دهتة، مما قد نده  
 العال شىل هكا اليوم.

و ــــن املعلــــوم ق ان النــــاس بقطــــر م يلفقــــون حــــوم  ــــن شها دخلــــوا يف دينــــه يســــاويهم  ــــط 
شـــــيء، وال جيعـــــت بيـــــنهم  قاًـــــالا شالّ بـــــالفقوى'ق  شن  ن ـــــر ام عنـــــد اللّـــــه احخـــــرين يف  ـــــّت 
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( وهــكا القــانون لــين لــه  طبيــم خــارحي حــىّت يف نرقــى' بــالد العـال اليــوم ـ حســ  1ن قـا م( 
 اّدعالهم ـ. 

(وحـوم  ـن 1والناس يلفّقون حوم  ن جيعلهم مجيعاا  فلة واحدةق يسعى بـكّ فهم ندنـاهم 
شالّ  ــا نــك ره  ــن اإبــفثناء، وال يأخــك  ــن ن ــواهلم شالّ قــدراا قلــيالا هــي  يعطــيهم  ــت احلريّــاي

 ال رال  اإبال ية األربط ةق  ـ  ما ببم ـ.
وشها نخك اإبالم بالز ام نعينق بأن طّبم هكه القوانني الثالثـة، لرنيـد النـاس يـدخلون يف 

ولاــــن حهــــت مجلــــة  ــــن ديــــن اللّــــه نةواحــــاا،  مــــا بــــبم يف   انــــه صــــلى اهلل عليــــه وآلــــه وبــــلم 
املســـلمني، و يـــد عـــّدة  ـــن األعـــداء املنفقعـــني، نوحـــ   ميـــد هـــكه القـــوانني الثالثـــة احليويّـــة، 
وبفيميــدها ل يفوقّــف اإبــالم عــن اإنفتــار ةقــ ، بــت رمبــا خــر  مجاعــة  ــن املســلمني عـــن 

 اإبالم، جلهلهم اقيقة اإبالم.
 انني الثالثة شىل احلياة.وعلى نّي حامق ةاملهم اإهفمام إرحاع هكه القو 

 

 الفرق بين االُّمة وااُلخّوة
 

ولنتــر قبــت ه ــر املســفثنياي شىل القــرق بــني اال ّ ــة واال خــّوة ةــ ّن بينهمــا  ــن وحــهق ةاال ــة 
اهلندية ـ  ثالا ـ ا ّ ة، ولان ليسد بني نةرادها  ن السين واملسلم وعابد النار وعابـد البقـر و ـا 

 نشبه ا خّوة.
اـــن حصـــوهلا بـــدون اال  ـــة الواحـــدة،  مـــا شها عـــاك نحـــدهم يف بـــالد اإبـــالم واال خـــّوة مي

واحخــر يف غــري بــالد اإبــالم، علمــاا بــأن املــراد  ــن اال خــّوة هــيق ا خــّوة اإميــان، شه األم قــد 
يطلــم يف النســ   ــاألم  ــن األب واال م نو  ــن نحـــدهم، وقــد يطلــم يف اإميــان وقــوه، وقـــد 

( وقـام  عــاىلق  شىل' عـاد نخــاهم 1ا قـام بــبحانهق  وشخـوان لــو ( يطلـم يف القــوم وقـوه، ولــك
 ( .1( وقام عّزوحّتق  وشىل وود نخاهم صاحلاا...( 2هوداا( 

 و فمط  اال  ة واال خّوة  عاا بالنسبة شىل املسلمني يف بالد اإبالم.
لعرقيــة واللغويــة مث  ــن آثــار اال ّ ــة الواحــدة ق عــدم احلــدود اجلغراةيــة، واإ فيــا اي اللونيــة وا

 و ا نشبه.
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 مـــــا ان  ـــــن آثـــــار اال خـــــّوة اإبـــــال ية ق  الاقالـــــة يف الـــــزوا  واحلـــــّم لليميـــــط يف شـــــراء  
األرض، وحيا  ا، وحيا ة املباحاي، وهلن يف  ّت بالد اإبالم، واحلـّم لاـّت واحـد  ـنهم يف 

 ـن  ناصـ  العمت والاسـ  يف نّي نرض ابـال ية،  مـا  ـّم لاـّت  ـنهم  سـّنم  ـّت  نصـ  
الدولة  ن الرلابة شىل' نصغر  نص  و كلن له احلّم يف نن ياون  رحعاا نو قاًياا نو شاهداا 

 نو ش ام مجاعة، نو  ا نشبه هلن.
 نعم ، ال ششاام يف لزوم  وّةر العلم والعدالة وقومها يف املنص  املترو  ككه اال  ور.

 راحعـــة الســـرية العطـــرة، وعـــرآل هـــكا ولـــو علـــم اإنســـان  ـــن  طالعـــة الافـــاب الاـــرمي، و 
 نهماق اّن اإبالم هو  ا ه رناه، مث الح  نحوام املسلمني وقـوانينهم احلاًـرة، الطّلـط علـى 

 البون التابط بني األ رين، ةاإبالم بواٍد، واملسلمون بواٍد آخر.
 

 المستثنيات
 

بـفيعاباا ـ ةهـو عبـارة عـن ن ا اإبفثناء عن القـوانني املـك ورة يف اجلملـة ـ ةنـك رها شملاعـاا ال ا
 ،سة ا  ورق ـ

األّوم ق اّّر ـاي ، ةــال بــلطان ألحــد يف ةعــت احلـرام، نو الــرتك الــكي هــو حمــّرم، بــواء يف 
 نقسه نم يف  اله، ةال حريّة له يف هلن.

الثــا: ق  ــا مينعــه شــورى املراحــط  ــن الصــغرياي ـ املانعــة  لــن الصــغرياي عــن بعــض  ــن 
امنــا ياــون هلــن لقــانون ال ًــرر، وقــانون األهــم واملهــّم، و ــا نشــبه،  ثــت احلريّــاي املــك ورة ـ و 

 نظــــــيم املــــــرور، وق ــــــايا النيــــــدة، والتــــــرطة، واملسفتــــــقياي، و عاهــــــد العلــــــم، واملطــــــاراي، 
 والقاطراي، والباخراي، وقو هلن.

هـــكا شها ا ريـــد  عمـــيم اإبـــفثناء، وشالّ ةال ـــرر التخصـــي املفزايـــد، وقاعـــدة األهـــّم واملهـــم، 
 وقومها، جيريها  ت شخث بالنسبة شىل ا  وره اخلاّصة وقوها  ط  تخيث  واردها.

مث ال خيقــى' ق اّن غــري شــورى املرحعيــة ال احــرتام لقانونــه اإبــفثنالي، وامنــا ياــون اّــرتمق 
ط شورى املرحعية قانون املرور ـ  ثالا ـ ل جيـز خرقـه، ن ـا  اال  ور التخصّية اإبفثنالية، ة ها ًو

ــعه غــري املراحــط ةاـــت  انســان وحريّفــه، وامنــا الواحـــ ق نن ال يســّب  ًــرر نقســه ًـــرراا شه ا ًو
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 بالغاا، يف بياقة بّيار ه ـ  ثالا ـ ونن ال ي ر باحخرين  طلقاا، بالغاا  ان ال رر نو غري بالم.
 الثالث ق  ا نثبفه اإنسان على' نقسه، نو نبقطه عن نقسه ـ يف االطار الكي نحـا ه اللّـه
ببحانه اثبا ـاا نو ابـقاطاا ـ   ثبـاي شـيء علـى نقسـه بسـب  التـر  يف ًـمن العقـد، نو  نـط 
نقســـه عـــن شـــيء  ـــكلن،  تـــروطاا بـــأن ال ياـــون التـــر  خمالقـــاا للافـــاب والســـّنة، وال خمالقـــاا 
ملقف ــى العقــد، و ــكلن شها نثبــد شــيئاا علــى نقســه نو نبــق  عنهــا شــيئاا بالنــكر نو العهــد نو 

ن ال ياـون ةعـت حمـرم  تـرب اخلمـر، نو  ـرك واحـ   ـرتك صـلة الـرحم ـ علـى' اليمني بتـر  ن
  ا ه ر  قصيله يف  ف  الققه.

وع   ّيم له نحاام   ـّيقة، ة نـه يلز ـه نحاـام هلـن  الرابط ق  ا لو ندخت نقسه يف  ًو
ـوع امل ـّيم،  ـالعزب ـ  ـثالا ـ يفـزّو  حيـث    ـيم  دالـرة حرّيفـه وحرّيفهـا، بوحـوب انقـا ق املًو

 الزو  على الزوحة، وحر ة خرو  الزوحة عن الدار ـ يف غري املعروآل ـ بدون شهن الزو .
 مــا يف الســوق   -و ثــت  ــا شها آحــر نقســه يف غــري ش ــراه شخصــي، وال نحــواء ش راهــي، 

وقـــد  -الســـوداء، وقّصـــة  ـــارة  صـــادآل للصـــادق عليـــه الســـالم  ورة ـــه نخـــك الـــربح  تـــهورة 
 اهي يف بعض  ف  الققه.ه رنا  قصيت األحواء اإ ر 

اخلـا ن ق نن ال يـزاحم حريّــة احخـرين  طلقــاا يف هـكا اجليـت نو يف األحيــام القاد ـة،  ثــت 
صــرآل الطاقــاي غــري الدوريــة املهيئــة لألحيــام اح يــة، يف حيــت واحــد ـ علــى'  ــا نشــرنا شىل' 

  قصيله ةيما ببم ـ.
ا اّن  صاحلها ال  فوّةر شالّ ب لغـاء و ن غري  األ رق ان اال  م املخفلقة يف هكا العصر عرةو 

احلدود اجلغراةية والقو يـة واللغويـة، والعرةيـة، و ـا نشـبه هلـن، ةأخـكوا يف  وحيـد بالدهـم ـ ألن 
نّي لـون  ـن اإحتـاد الـديين نو -عـادةا  -اإحتاد قّوة وكية و قّدم،  ـط العلـم بأنـه لـين بيـنهم 

 املكه  نو اللغوي، نو  ا نشبه.
نــد ةيهــا ثالوالــة ديــن، وبــبعمالة قو ّيــة، و ئــاي اللغــاي، باإًــاةة شىل'  وّبــط  ــثالا ق اهل

غري  يف بالدها،  ط هلـن ة  ـا قـد نلغـد احلـواحز، وصـاري دولـة واحـدة حتفـوي احن علـى' 
 ليــار  ــن البتــر، وبــكلن متّانــد اال  ــة اهلنديــة  ــن نن  ــنقض عــن نقســها  بعــاي اإبــفعمار 

  ّت شيء، ونن  صنط  ن نقسها ا ّ ة  سفقلة هاي  يان  سفقّت.والفخّلف، ونن  فقّدم يف  
والصــني هــي اال خــرى  ــكلن، حيــث احّتــدي شــعوكا، مبــا ةيهــا  ــا يربــو اليــوم علــى' نلــف 
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  ليون وثالوأة  ليون  ن البتر بلغا ا املخفلقة، ونديا ا املفتّففة، وقو يا ا املفباعدة.
ــد ي ب بــقا  احلــدود اجلغراةيــة ةيمــا بينهــا،  ــط اخــفالآل واروبــا ني ــاا هــي األخــرية الــ  احت 

 ــكاهبهاق  ــن يهــود، و اثوليــن، وبرو ســفان، وعبــاد التــمن، وغريهــا، ولغا ــاق  ــن ايطاليــة، 
 واجنليزية، وةرنسية، واملانية، وغريه، واخفالآل قو ّيا ا.

ححيم الفقرقـة  ن ا املسلمون ةمط اّن دينهم يأ رهم بالوحدة واال خّوة، قد با وا يعيتون يف
واإخفالةاي، وجيلبون شىل' ننقسهم خمفلف األهواءق  ن شيوعية وبعثية وقو يـة وغريهـا، ممـا ل 
يـــزدهم شالّ  ّلقـــاا و ـــأّخراا، وهالا وهوانـــاا، حـــىّت' نصـــبحوا اليـــوم يفاّققـــون اللحـــم واال ر ، واجلـــنب 

 واملنققون على احخرين. والبيض،  ن الترق والغرب، بعد نن  انوا هم املنفيون واملصّدرون،
 
 

 القانون وانفتاح باب اإلجتهاد والقضاء
 

ق  ـــان بـــاب اإحفهـــاد  نقفحـــاا  نـــك عهـــد الربـــالة،  مـــا  ـــان بـــاب الق ـــاء   16املســـألة 
 (.1 كلن، وقد قام الربوم صلى اهلل عليه وآله وبلم ق نق ا م علّي 
فيعاب احلياة، ة ن الربوم ن ا اإحفهاد ةهو  حم طبيعي حلملة  ت دين نو  بدء يريد اب

صـــلى اهلل عليـــه وآلـــه وبـــلم ابـــفطاع يف حيا ـــه رغـــم  يـــد األعـــداء  وبـــيط رقعـــة اإبـــالم  ـــن 
 احليا  شىل بوريا ا  يدر واخلليج البحرين واليمن.

وهكا الدين الكي مشت هكه الرقعة الوابـعة  ـن األرض يف هـكه املـدة القليلـة حـّداا، والـكي 
ض  لهــــا، البــــّد ونن ياــــون حلملفــــه حــــّم اإحفهــــاد مبعــــىن'ق ابــــفقادة يريــــد اللّــــه لــــه مشــــوم األر 
 اجلزلياي عن الاّلياي.

 (.2 ثتق  نوةوا بالعقود( 
 (.1و ق  نحّت الّله البيط( 
 (.1و ق   ارة عن  راض( 
ي ن(   (.1و ق  شها  داينفم بد 

 (.2و ق  اّن النقن بالنقن( 
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 (.1و ق  ةاقطعوا نيديهما( 
 (.1م صدقة( و ق  خك  ن ن واهل

 (.1و ق  نّن لّله ،سه( 
شىل  ثري  ن ن ثام هلن، باإًاةة شىل األحاديث ال  مسعوها عن الربوم صلى اهلل عليه 

 وآله وبلم نو  ا عرةوه  ن بري ه الطاهرة.
نعــم، بعــد الربــوم صــلى اهلل عليــه وآلــه وبــلم ـ بالنســبة شىل العا ــة ـ وبعــد غيبــة اإ ــام 

 بالنسبة شىل التيعة ـ حدثد ،سة ا  ور  ر ب  باإحفهاد.عليه السالم  املهدي
 األوم ق  الرحام( لفنقيح السند مبا يفبعه  ن الدراية.

الثـــا: ق  اال صـــوم( ملعرةـــة القواعـــد لاليـــة املر بطـــة باإبـــفنبا ،  ثـــت ان األ ـــر للوحـــوب، 
العــام واخلــان، والنهــي للفحــرمي، وان األ ــر بالتــيء يقف ــي النهــي عــن ال ــّد نم ال، و ســألة 

 واملطلم واملقّيد، وغريها.
الثالث ق الرت ي  بني األدلة،  ثت ان األدلة اإحفهادية  قّد ة ر بة علـى اال صـوم العمليـة 
 ثت الربالة ق ة  ا حيث ال دليت يوح  الفحرمي نو الوحوب، واإحفيا ق  ة نه يف باب العلـم 

و ــا نشــبه هلــن ممّــا ه ــر يف اوّلــد الثــا:  ــن  اإمجــاا، والفخيــريق ة نــه عنــد  عــارض الــدليلني،
 اال صوم ـ حس  اال بلوب احلديث ـ.

ــا عليــه الســالم  لاثــرة   -الرابــط ق  اثــري القــروع ـ  مــا ورد األ ــر بــكلن عــن اإ ــام الًر
اإبــفالء و وّبــط اال  ــور، وهلــن  ــن القواعــد الاليــة املوحــودة يف الافــاب والســّنة، ةيفقــرّع  نهــا 

 ادثة.القروع احل
اخلا ن ق  بوي  الققه لسهولة اإبفخرا ، بينما  اند األحاام قبت الفبويـ   فداخلـة،  

  ما ال خيقى' هلن على'  ن راحط اال صوم األربعمأة.
 

 المسلمون واإلجتهاد
 

 وقد انقسم املسلمون بعد طوم انقفا  باب اإحفهاد شىل' قسمنيق ـ
ىل اليـــــوم، بـــــت طـــــّوروا اإحفهـــــاد حســـــ  التـــــيعة ، وهـــــم الـــــكين ل يغلقـــــوا البـــــاب ش - 1
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 فطّلباي الز ان، مبعىن'ق ا م متّانوا  ن  طبيم خصوصياي وحزلياي  ت عصـر و صـر علـى'  
  ّلياي التريعة.

وحـــىت' ان حّاـــا هم  ـــالبويهّيني والصـــقوّيني و ـــن شلـــيهم ل خيطـــر ببـــاهلم يو ـــاا غلـــم بـــاب 
كا القار ل ياـن علمـاءهم يسـمحون اإحفهاد واحفاار القفاوى' لصاحلهم، ولو خطر هلم ه

 هلم به نبداا، ولعّت هلن يرحط شىل' ا  ورق
 نهــــا ق ابــــفقاللية علمــــاء التــــيعة اإقفصــــادية، ةــــا م يعيتــــون ويوبــــعون دالــــرة الفبليــــم 
واهلدايـة، بسـب  احلقـوق التـرعية النابعــة  ـن اال ّ ـة، وحيـث  ــان العـال التـيعي  ر بطـاا باال  ــة 

ان  ـــن نطـــراآل الدولـــة، شالّ انـــه  ـــان يســـفغّلها ألحـــت اإبـــفقادة  نهـــا يف  باشـــرة، ة نـــه وشن  ـــ
 وبيط دالرة اهلداية واإصـال ، ال  ـن حهـة اإحفيـا  شليهـا، وهلـكا  ـان يقـوم  لمفـه احلامسـة، 
ةلــم  ــرن د و هل  ــم نن حتفاــر ةفــاواهم لصــالحها، و ــن املعــروآلق ان الارا ــة اإقفصــادية  وحــ  

 حفماعية.الارا ة السيابية واإ
السّنة ، وهم الكين نغلقوا باب اإحفهاد يف القرون اال وىل'  ن ئهـور اإبـالم، بـت  - 2

بعــد الربــوم صــلى اهلل عليــه وآلــه وبــلم بقــرتة وحيــزة، ةقــد  نــط حاــا هم  ــن نقــت نحاديــث 
ربوم الّله صلى اهلل عليه وآله وبلم شىل'   ن عمر بن عبـد العزيـز، مثّ بعـد نن  ـاي عمـر بـن 

 د العزيز رحط املنط  ما  ان شىل'  ّدة طويلة.عب
هـــــكا بالنســـــبة شىل' نحاديـــــث الربـــــوم صـــــلى اهلل عليـــــه وآلـــــه وبـــــلم ةايـــــف بالنســـــبة شىل 
اإحفهـاد؟  مـا انـه   نـط  ـن  قسـري القـرآن  نـك   ـن  عاويـة، وقـد ثبـد  ـال األ ـرين يف  فـوا ر 

 جلّو القامت؟ الفاريس، ةهت ميان بعد هلن نن يعي  اإحفهاد يف  ثت هكا ا
ونّ ــا علمــاءهم ق ةبــني  ــن دخــت الــبال  ونةــىت' مبــا يــروق الســلطان وشن نراد الــزوا  بزوحــة 
نبيه، ونقـض العهـد، و ـا نشـبه هلـن  ـن اّّر ـاي القطعيّـة، وبـني  ـن اًـطهد وطـورد وبـين 
 وبّم و ـا نشـبه، وهلـكا نصـاب املـكه  السـيّن اجلمـود الفـاّم، حـىّت' حـاء بعـض احلّاـام وحصـره

 يف آراء نربعة  ن علمالهم.
 

 مقارنة مع الفقه القضاء الروماني
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 مــا نصــاب  ثــت هلــن اجلمــود الققــه الرو ــا:  ــن قبــت ني ــاا، ةقــد  ــان للرو ــان ةقهــاء 
ــــ   ــــانوا يعرتةــــون كــــا، ونشــــهر ةقهــــاء عهــــدهم العلمــــي  يســــفنبطون نحاــــا هم  ــــن األدلــــة ال

ولن وهـــؤالء ني ـــاا نصـــاب بع ـــهم غ ـــ  والفحـــّرري  ـــاين وبابنيـــان وبابنيـــانن والبـــانن وبـــ
وم ملا يريده وللبقاء على' حرّيفه ولقوله مبا  قف يه ندلّفهم وشن ل يان ةيه  السلطان لعدم الًر
رعايـــة حانـــ  الســـلطان، وبعـــد هلـــن نخـــك ةقههـــم بـــاجلمود، ونخـــك الفقليـــد حمـــّت اإبـــفنبا  

اواهم يف شطـار هـؤالء الققهـاء واإحفهاد، حىّت' صدر قانون ش رباطوري يلزم ةقهـالهم اصـر ةفـ
اخلمســة الــكين ه رنـــا نمســالهم، و ــط اخـــفالةهم نلــز هم الفقي ــد باأل ثريـــة  ــنهم، وشها  ســـاوي 
احراء صــاري األة ــلية لــرني بابنيــانن،  مــا وقــد عــنّي الرو ــان علمــاء بــال ، ةاــان ال  ــّم 

 لغريهم القفوى'، وشها نةىت' غريهم اًطهد م احلاو ة.
ا ــاا حــدث ابّــان احلاــم العثمــا:، حيــث  ــان الــكي يســّمونه باخلليقــة يعــنّي و ثــت هلــن مت

لات بلـٍد  قفيـاا، وقاًـياا، و ـان هلمـا ةقـ ، احلـم يف القفـوى' والق ـاء، وبـكلن  اد الققـه وهنـاا 
علــى وهــن،  مــا و نــّزم الق ــاء شىل' نًــعف  ــا يفصــّور  ــن احلاــم بــاحلم، ةقــد  انــا يباعــان 

لدولة، و ان آخر  ـا يالحـ  ةيهمـا العلـم والنزاهـة، ألن املهـم ةيهمـا  وي ترتان  سالر وئالف ا
هـو احخـر  ـن نحهـت  -عـادة  - ان هوق القفوى' والق اء حس  رني الـواا، والـواا  ـان 

خلم الّله بـبحانه، ون ثـرهم  االبـاا علـى احلطـام، وشقبـاالا علـى التـهواي، ممّـا نبـقر عـن هـكه 
 ال ي، وال  بقي يعا:  نها املسلمون  نك قرن.املأباة، ال  مشلد العال اإب

مث ملــا دخــت شــيء  ــن احلريــة بعــض الــبالد اإبــال ية، وهلــن بســب  بــقو  العثمــانّيني، 
دهــم اال  ــة اإبــال ية بــالء آخــر، ةقــد  بّ ــعد بالدهــم حتــد نظــر حّاــام ال يهّمــم اإبــالم 

ض املقّننـــني  ـــنهم وهلـــن يف ا صـــوالا نو ةروعـــاا، ممـــا بـــاعدي الظـــروآل اجلديـــدة شىل' ئهـــور بعـــ
بعض البالد وشقدا هم على' ةـفح بـاب اإحفهـاد، لاـن ال بـاب احفهـاد الققـه اإبـال ي، بـت 
الققه الغريب والترقي حم اا، ونعطوا اإبالم حصة األحوام التخصية ةق ،  ن  ثت الناـا  

 والطالق واحل انة و ا نشبه.
قــدار  ـن األحاــام اإبـال ية، ولــكلن لاـن بعـض احلاــام ل يفحّمـت حــىّت' وحـود هـكا امل

ةــور وصــوله شىل احلاـــم نلغــى' هــكا القـــانون ني ــاا، ونبدلـــه بقــانون الغــرب  ســـفمّداا  ــن ةقهـــاء 
 السلطة.
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هــكا واملعفــدم  ــن العا ــة يف اــام الفقنــني هــوق الســنهوري الــكي اقفــبن الققــه ونصــلحه ـ 
لتــرق، وامنــا حــاء بــبعض حســ  نظــره ـ  ــن شــيء  ــن اإبــالم، وشــيء  ــن قــوانني الغــرب وا

القــوانني اإبــال ية ـ ال ألنــه  ــن اإبــالم ـ بــت ألن نبــا ك ه القرنســّيني  ــدحوا بعــض قــوانني 
 اإبالم.

بـــريق ان  ـــا يتـــري شليـــه الققيـــه القرنســـي حـــين  ـــن وحـــوب ابـــفنبا  األحاـــام  ةقـــد قـــام ل م 
يف ابـفنبا  األحاـام  القانونية بطريم البحث العلمي احلـّر، هـو  ـا بـار عليـه نبـو حنيقـة ةعـالا 

 (.1الترعية 
 

 حوار مع تلميذي السنهوري
 

وقــد الفقيــد  لميــكين  ــن نعــائم  ال يــك الســنهوري ـ وننــا يف الاويــد وهلــن قبــت  هــاء 
 عترين بنة ـ و انا  ن نع اء مجاعة  قنينية و انا رةيعي الثقاةة حّداا ـ طبعاا ثقاةة غربية ـ.

انني اإبالم يف  أليقه ونخك بقوانني الغرب، علماا بأن ةقلد هلماق ملاها  رك السنهوري قو 
اإبــالم نة ــت ونغــىن' وهــو  صــدر لــبعض الفتــريعاي القانونيــة الغربيــة؟ مث نلــين  عــىن هلــن 

 هوق نن يرتك اإنسان اال بفاه األعلم ويأخك  ن الفلميك األقت علماا؟
 قاال ق لين لابالم يف  ت  اان حام.

 صـر م وبـالر الـبالد العري ـة الطويلـة  هـاء نلـف وثالوالـة  قلد ق ةايف حام اإبـالم
 بنة؟

قاال ق ل يان يف  لـن األيـام  ثـت  ـا هـو اليـوم  ـن الوبـالت احلديثـة املوحبـة لفغـرّي القـروع 
 الققهّية.

 قلد ق الوبالت احلديثة  اها غرّيي ق اال صوم نو القروع ؟
 قاال ق غرّيي القروع .

اإبــالم، ومياــن ابــفنبا  القــروع  نهــا، خصوصــاا عنــد م  قلــد ق ةاال صــوم  وحــودة يف
 العا ة، الكين  قولون بالقياس واإبفحسان واملصا  املربلة؟

 قاال ق لين يف اإبالم  ثت هكه الاثرة  ن اال صوم، ال   اقي البفنبا   ّت القروع.
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القــرع قلـد ق هــت  ســفطيعان نن  أ يــا ا بقــرع لــين لــه نصــت شبــال ي مياــن شرحــاع هلــن 
 شليه ـ وننفما  ن نبر  علماء  صر يف  قنني القوانني واإطالع على القروع املبفلى' كا ـ ؟

قــاال ق نعــم ،  ــثالا ق قــانون  يقيــة الفصــّرآل يف األرض وقــانون الفــأ ني وقــانون املعــا الي 
اجلديـــــدة وقـــــانون البنـــــوك وقـــــانون اجلمـــــرك والقـــــوانني الـــــ   ـــــنّظم الربـــــا بقـــــدر  عفـــــدم وقـــــانون 

 اإنفخاباي وقانون حدود حّم املرنة وقانون ال رال  وقانون احلدود اجلغراةية؟
قلــد ق نّوالا ق لنقــرض نن ال قــانون يف اإبــالم حــوم هــكه اال  ــور الــ  ه رمتــا، لاــن ننــفم 
يف غـــىن عـــن  ثـــت هـــكه القـــوانني الـــ   صـــرّ  كـــكه اال  ـــور، وغـــري حمفـــاحني شليهـــا، شه مياـــنام 

   املصا  املربلة والقياس واإبفحسان( و ا نشبه هلن.اإبفقادة  ن قوانني
وثانيــاا ق  ـــت هـــكه اال  ـــور هلـــا قـــوانني  ــك ورة يف نـــث الافـــاب والســـّنة، وقـــد عمـــت بفلـــن 

اا ـ.  القوانني املسلمون طيلة عمر اإبالم، وامنا ه رمت ننفم بعض ةروعا ا احلديثة ـ ةًر
اـون  ـربراا ألن يـرتك اإنسـان قـوانني لان ةرض  ون هـكه القـروع ل  اـن وحـدثد،هت ي

الّلــه  عــاىل، ويســفيدي  ــن التــرق والغــرب، نو  ــن األغــراض واألهــواء، قــوانني نقــت   ــا يقــام  
ةيهــاق ا ــا ل  ــّرب بعــد حــىّت' يــرى' هــت ا ــا  صــلح للحيــاة نم ال، بينمــا قــوانني اإبــالم قــد 

 حربد  نك نلف وثالوالة بنة؟
ال  ه رها الافـاب والسـّنة علـى قـو الاّليـة ممّـا   قيـد هـكه القـروع قاال ق ةما هي القوانني 

 اّل  ه رناها؟ قلد ق هي على  ا يليق
( 1األوم ق قــانون األرض لّلــه وملــن عمرهــا ةقــد قالــه الربــوم صــلى اهلل عليــه وآلــه وبــلم  

 (.2وقام ببحانه و عاىل  ن قبتق  الكي حعت لام األرض( 
 (.1نوةوا بالعقود( الثا: والثالث ق قانون  

الرابــط ق وحــود عتــراي القــوانني الــ   ــنظم خمفلــف  عــا الي البنــوك، ألن البنــن ـ  مــا 
 علمــان ـ  ر ــ   ــن عــّدة  عــا اليق  ــالبيط والتــراء والــرهن واإحــارة واحلوالــة والاقالــة و ــا 

احفمــاع  نشــبه، و لهــا  ــك ورة يف الققــه اإبــال ي بفقصــيت، وهلــا آيــاي وروايــاي  ثــرية، واــّرد
  لن القوانني يف  اان واحد ال يوح  نن يقام ال قانون لكلن اوفمط.

اخلـا ن ق ان اجلمـرك ـ  مـا  علمـان ـ حمـّرم يف التـريعة اإبـال ّية، وقـد حالـد يف  تـديد 
حر فه رواياي عن الربوم صلى اهلل عليه وآله وبلم ونهت بيفه علـيهم السـالم، وهـي  وحـودة 
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 مرك حمّرم، وله قانون احلر ة،  ما ان اخلمر حمّرم، وهلا قانون احلر ة.يف نحاديثام، ةأصت اجل
ى' يف اإقفصاد.  قاال ق هلن يوح  القًو

قلـــد ق  ـــالّ ، حيـــث ان الـــال م هـــو العمـــت بقـــانون ال ًـــرر يف  ثـــت دخـــوم الب ـــالط نو 
خــرو  الب ــالط، وبــني قــانون ال ًــرر وقــانون اجلمــرك عمــوم  ــن وحــه ـ وشــرحد هلمــا  عــىن' 

( ونخـكمتا 1هلن ـ ةلماها  ر فما قانون ال ًـرر، وقـد قالـه الربـوم صـلى اهلل عليـه وآلـه وبـلم 
بقـــوانني الغـــرب يف اجلمـــرك،  ـــط اّن قـــانون ال ًـــرر هـــو القـــانون الصـــحيح يف املقـــام، وقـــانون 

 اجلمرك غري صحيح بدليت  كا ـ وه ري هلما الدليت ـ؟
 ية بــنّث القــرآن احلاــيم، و نظــيم احلــرام هــت الســادس ق ان الربــا حمــّرم يف التــريعة اإبــال

 يعين انه يصبح حالالا؟
 قاال ق انه عص  اإقفصاد العاملي اليوم؟

قلــد ق نوالا ق انــه لــين عصــ  اإقفصــاد العــاملي، بــت ان  ثــرياا  ــن علمــاء الغــرب، نخــكوا 
وح  اإ فيا  اليوم ي ت اون  ن وحود الربا يف اقفصادهم، ويدعون شىل الغاله، ويقولون ق انه ي

 الط ب قي، ويوّبط القاصلة بني األغنياء والققراء ونخرياا ينفهي شىل احلروب، نال مسعفما هلن؟
 قاالق نعم، مسعنا.

اا ـ عص  اإقفصاد العاملي، ةهـت يعـين هلـن نن ياـون عصـ   وثانياا ق شها  ان الربا ـ ةًر
 ! ممــا  عنــاهق ان اإقفصــاد ال اقفصــادنا ني ــاا، وقــد عتــنا نلــف وثالوالــة بــنة بــال هــكا العصــ

  فا  شليه، وامنا  فا  شليه اإقفصاد املنحرآل.
ـاا ـ عصـ  اقفصـاد الغـرب، ةعصـ  اقفصـاد الغـرب  وثالثاا ق  بالنقض، ة ها  ـان الربـا ـ ةًر
ني اا، دور البغاء واخلمور والرنمسالية املنحرةة، ةهت  قوالن ننفما بقفح اوام ن ام  ـت هلـن يف 

 اّية ا ا عص  اإقفصاد العاملي؟بالدنا، 
 قاال ق ةماها نقعت بأ وام الناس؟

قلد ق احعال  اان الربـا قـانون امل ـاربة، وهلـن حتـد ششـراآل جلـان نزيهـة يطمـئّن شلـيهم 
املعطي واملعطى' له، وعند هلـن بـوآل يثبـد لـدياما  يـف ياـون شقبـام النـاس علـى الفعا ـت 

 اا و برياا. ط البنوك وايداع ن واهلم عندها عظيم
( ـ  مـا يف احيـة الارميـة ـ نلسـفما  قـوالن ننفمـا 1السابط ق قانون  ون ـرهم شـورى' بيـنهم( 
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بالتورى' وقد قاله الربوم صلى اهلل عليه وآله وبلم وعمت به يف   ان حيا ه، وهنـاك  ـواريس 
قّننـه  و قابري ورواياي  ـدّم علـى' هلـن؟ ةـأّي حاحـة بعـد هلـن شىل' قـانون اإنفخابـاي الـكي

 الغرب؟
الثـــا ن ق قــــانون حـــدود املــــرنة وحقوقهـــا  بــــنّي يف عتـــراي احيــــاي والروايـــاي، ةــــ ها نردمت 
بها شىل املـواخري  مـا  ادودها وحقوقها،  لن ال  نرادها الّله هلا ةهي  وحودة، وشها نردمت ب ـح 

ط اإبـالم يقعله الغرب، وحعلهـا وبـيلة  بفكلـة للدعايـة عـن الب ـالط و ـا نشـبه هلـن، ةقـد  نـ
عن مجيعها، أل ا بنظـر الواقـط  عـّد  ـن ن ـرب  ـا يـزري بـاملرنة ويهـني  را فهـا وشخصـّيفها، وقـد 

 انفبه لكلن حىّت علماء الغرب وعقاللهم.
مث شها ةــرضق انــه ال قــانون يف بعــض شــؤو ا اخلاصــة، لاــن نال ياقــي الفمّســن بــ طالق 

 ــّت شــأن بابــفثناء بعــض حقوقهــا   النصــون  ــن حهــة اشــرتا ها يف الفاليــف  ــط الرحــام يف
 املقّررة يف اإبالم، نو نحاا ها املمنوعة يف التريعة؟

الفابـط ق قـانون ال ـرال  يف اإبـالم ـ  مـا  علمـان ـ يقـّررق انـه ال ًـريبة يف اإبـالم شالّ 
 األربط املك ورة يف الافاب والسّنة، وال  هي عبارة عنق اخلمن والز اة واجلزية واخلرا .

 ق اّن هكه ال رال  قليلة وال  اقي ملفطّلباي اليوم؟ قاال
قلد ق نّوالا ق ا ا  اةيـة بالنسـبة شليامـا، ألّنامـا  وحبـان نخـك الز ـاة  ـن الفيـارة والعقـار 

 وقومها.
وثانياا ق لنقرض عدم الاقاية حىّت'  ن   اة الفيارة وقوها، ةقّللوا املوئّقني، ونلغوا قوانني 

لن  ن نثقام ونغالم  بفدعة،  اقي الز اة  ط ال ـرال  اإبـال ية اال خـر الفقاعد، و ا شىل ه
 يف بّد حاحاي الدولة واال ّ ة.

 قاال بابفغراب ق وهت نـ ل غي الفقاعد؟
قلد ق نعم ، انه شيء ثقيت علـى اإقفصـاد، وبـال  ـربّر، وهلـن ألّن  ثـرياا  ـن املفقاعـدين 

و النققة على نوالدهم ـ  ما اّن  ثرياا  نهم صا  هلم  وارد  ن ن ال هم، ونوالدهم ـ وهم واحب
للعمــت، ةلمـــاها ال يعمـــت ويلقــي  لّـــه علـــى عــا م النـــاس، شه حقـــوقهم  ــر  بالفـــاا  ـــن  ـــين 

 الناس و ن ن واهلم.
 قاال ق ةايف مبن لين له وارد، وال نوالد ينققون عليهم، وال صالحية هلم للعمت؟
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ـــر يف  ـــّت قلـــد ق ا ـــم  ســـالر الققـــراء يأخـــكون  ـــن  بيـــد املـــام، ونســـبفهم نقـــت  ـــن الع ت 
 املفقاعدين احلاليني .

مث ه ري هلما  ال اا طويالا حوم هكا التأن، وحوم  ثرة املوئّقني، الكين هم عالـة علـى 
 اال ّ ة والدولة على' حّد بواء.

ةيـة يف ( ـ  ما  علمان ـ ينقـي احلـدود اجلغرا1العاشر ق قانون  اّن هكه ا ّ فام ا ّ ة واحدة( 
نا شّن يف اإبالم دوالا، ةحاهلم حام السابم حيـث ال حـدود حغراةيـة  اإبالم، وحىّت شها ةًر

 بني الدولة القاطمية والدولة العبابية، وال بني الدولة العثمانية والدولة االيرانية.
ونخــرياا، وعــدا: مبراحعــة قــوانني اإبــالم حســ  املــك ور يف الافــ ، و عــديت  ــا ميانهمــا 

الفعــديت ةيمــا دّونــاه، بعــد شبــداء الفعّيــ  الاثــري ممّــا مسعــاه  ــن األحوبــة الــ  نحبفهــا علــى   ــن 
 ال هما، حيـث  ـان يـدور يف ههنهمـا ـ  مـا يـدور يف ههـن الاثريــ ان اإبـالم لـين هـو شالّ 
طقوس عباديّة ال شأن له باحلياة، وانه  ن  صاديم دع  ا لقيصر لقيصر و ا لّله لّله نو بفعبري 

رق ننـفم نعلـم بـا  ور دن يـا م ـ  مـا حـاء يف  فـبهم  ني العا ـة( نقـالا عـن الربـوم صـلى اهلل آخـ
 عليه وآله وبلم  ـ وقد نثبد   يف هكا الفعبري هلما، وهلن يف حوار طويت.

، حيــــــث يــــــكهبون شىل الغــــــرب والتــــــرق -عــــــادة  -نعــــــم ، اّن احلّاــــــام واّــــــا ون عنــــــدنا 
ن يف حا عا نـا و ّليا نـا، لاـن الافـ  الدرابـية ةيهـا  فــ  ويدربـون القـانون هنـاك، نو يدربـو 

 رتمجة عن  ف  الغرب نو الترق، واألبا كة ةيها غالباا  ن  ال كة الترق نو الغرب ل ياـن 
 هلم نظرة واقعية حوم قوانني اإبالم، نو هلم نظرة بّيئة بالنسبة شليها.

ـر  علـى ا ولئـن، ةقـد وحيـث ان  راةـم الدولـة ـ  نـك دخـوم الغـرب والتـرق يف بال دنـا ـ ح ا 
انسح  اإبالم عن واقط املسلمني باملرّة، وصار األ ر بنيق مجود ةقهي  ن حرّاء  ر ه عصـر 
الفخّلف الكي بّد ةيـه بـاب اإحفهـاد،  مـا يف العـال السـيّن، وبـنيق قـوانني غربيـة وشـرقية، نو 

ل السيّن والعال التيعي، وهلن  لموس خمفلطة ـ ل يزد األ ر شالّ شع االا ـ  ما يف  ّت  ن العا
عند  ت  ن راحط قوانني ايران التاه، وقوها، ة نه يراهـا قـوانني شـرقية وغربيـة افـة، نو خلـي  

 غري  ممّا يصدق عليهق نسى املتيفني.
 

 هل يشترط القانون اجتهاد القاضي؟
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 م ال؟ق اخفلقوا يف انه هت ميان نن ياون القاًي غري افهد ن 17املسألة 

ةال ــكين يقولــونق باشــرتا  اإحفهــاد ـ  مــا هــو املتــهور ـ ل ياــن بــني الققيــه والقاًــي 
 قاوي، شالّ اّن القاًي يالح  ةيه حهـة العمـت، والققيـه يالحـ  ةيـه حهـة العلـم، ةاـت ةقيـه 

 قاض، و ت قاض ةقيه.
، وال نّ ــا  ــن ل يتــرت  اإحفهــاد يف القاًــي، ةبينهمــا عمــوم  طلــم، شه  ــت ةقيــه قــاض

 عان.
وقـــن ممّـــن يـــرى حـــوا  ق ـــاء املقّلـــد طبـــم ةفـــوى افهـــده نو افهـــد املرتاةعـــني ، وهلـــن ملـــا 

 ه رناه يف حمّله  ن مشوم األدلة له.
واملســلمون ملــا  ر ــوا العمــت باإبــالم يف قــوانينهم ـ  ةــ  م وشن بقــي الققهــاء يســفنبطون 

ــك   اــان قــوانني األحاــام  مــا  ــانوا، لاــن حيــث ل ياــن هلــم بــلطة  مــا يف  الســابم ـ، نخ 
 اإبالم قوانني الغرب.

والغرب نخـك ن ثـر قوانينـه  ـن قـوانني الرو ـان القـدمي، حيـث اّن آراء ةقهـالهم ندرحـد يف 
 ؤلّقـــا م، شىل نن حـــاء عهـــد  حســـفنيان( ةيمعـــد  لـــن املؤلّقـــاي، ور  ّبـــد حســـ  املواًـــيط 

ــــق املوبـــوعة وهـــي املخفلقـــة، وصـــاري  صـــدراا  هّمـــاا للقـــانون، وقـــد اشـــفهر  ي هـــكه اوموعـــة ب
 شحدى اوا يط اخلمن ال  مجعد يف عهد هكا اال رباطور املفقّدم ه ره.

ـــون اصـــالحاي يف  لـــن القـــوانني،  مـــا ندخـــت حّاـــام املســـلمني بعـــض  نعـــم ندخـــت الغربّي
 اإصالحاي يف قوانني الغرب حس  نهواقهم واخفالآل  تاركم.

 ثـت قـانون امللايـة ـ يفلـّون يف  ـّت بلـد حسـ  لونـه اخلـاّن، ولـكا  ـد اّن قانونـاا واحـداا ـ 
و ثـــت قـــانون امللايـــة يف الفلـــّون بقّيـــة القـــوانني، ةـــرتى األعيـــاد  فلّونـــة، والع ط ـــت الرمسيـــة  فلّونـــة، 

 والفاريس  فلّوناا، والنقود  فلّونة، والرقباء  فلّونون، وهاكا يف  ثري  ن  راةم احلياة.
 ــن حاو ــة شىل حاو ــة ا خــرى،  غــرّيي قوانينــه حســ  احلاو ــة   مــا اّن البلــد شها خــر 

 اجلديدة، ةالعراق ـ  ثالا ـ ملا  ان حتد هيمنة الدولة العثمانية،  ان يعمت باإبالم العثما:.
مثّ ملـّـا  طــّوري الدولــة العثمانيــة ـ شىل دولــة قانونيــة ـ نخــك العــراق يعمــت بــالفطّور اجلديــد، 

العدليــــة الــــ  هــــي خلــــي  عييــــ   ــــن قــــوانني الغــــرب، وطبــــالط  ةصــــار يطّبــــم اّلــــة األحاــــام



 

 197 

 العثمانيني، وبعض قوانني اإبالم.
وملا بقطد الدولة العثمانيـة صـار العـراق عالـة علـى القـوانني املصـرية، ألنـه الـكي يقف ـيه 

 القو ية العربية، و صر هي البلد اال م عندهم.
بـــم، والقو يـــة يف   ـــان عـــارآل، وبعـــد هلـــن نخـــكي القـــوانني لـــون التـــيوعية يف   ـــان قا

 والبعثية يف   ان البار.
مث ان  ــت حاو ــة نعطــد نقســها حــم الفتــريط، اّيــة انــه يســاعد علــى  وطيــد األ ــن، 

 وبس  نقوه احلاو ة، ومتهيد الطريم شىل الدميقراطية ـ وهم نبعد الناس عن الدميقراطية  ـ.
 العــاملّيفني نخــكي مجلــة  ــن بــالد نو متهيــد الطريــم شىل اإشــرتا ية حيــث انــه بعــد احلــربني

 اإبالم  نحو قو اإشرتا ية.
نو متهيد الطريم شىل القو ّية، حيث اّن  ثرياا  ن بالد اإبـالم  وحـه قـو الغـرب يف احيـاء 

 القو ّياي  فكّرعاا بأّن  ا ةعله الغرب يلزم اإقفداء به ألنه طريم الفقّدم املزعوم.
ا يثبـــد الد فا وريـــة للحاو ـــة، وقـــد نّدى' هـــكا اخللـــ  هـــكا   ـــاةاا شىل خلـــ  القـــانون مبـــ

 العيي  شىل' غرال  يصع  لألحيام القاد ة  صديقها وقبوم وقوع ن ثاهلا يف بالد اإبالم.
 ــثالا ق عبــد الاــرمي قابــم شــرّع قانونــاا يقــومق بــأن بــّبه يوحــ  بــين عتــر بــنواي، نّ ــا 

فه ربط دينار ـ يعينق  بلغاا يسـاوي قـّوة شـراء بّ  الّله والربوم صلى اهلل عليه وآله وبلم ةغرا 
 ،سة وعترين قرصاا  ن اخلبز  ـ حيث  ان اخلبز يف هلن الوقد  ّت قرن  بعترة نةلن(.

 مــا انــه نراد  صــاردة عمــارة  الــدا رحي( ونراًــيه املافنقــة كــا، و ــان الــدا رحي يطالــ  
وم ـ ولاـن ملـا عيـزي خزانـة الدولـة  ـن لات  رت ديناراا ـ ولعّله  اند قيمفه العادلة يف هلن اليـ

شعطاء الـثمن، شـرّع قابـم قانونـاا يقـومق اّن  ـت نرض احفاحفهـا الدولـة ةلاـّت  ـرت قيمـة عتـرة 
 نةلن يعينق قيمة قرن خبز واحد.

وهاـــكا هـــدري الارا ـــاي حتـــد طاللـــة هـــكه القـــوانني املفلّونـــة، ةلـــم  بـــم قيمـــة أليّـــة  را ـــة 
ــية نو  اليــة نو نقســية، ةــاأل عراض  فــن حتــد ابــم القــانون، والنقــوس  زهــم حتــد ابــم عًر

القــانون، واأل ــوام  نهــ  حتــد ابــم القــانون، والعقالــد واملقّدبــاي  ــان حتــد ابــم القــانون، 
 وشىل آخره.

وقد رنينا قن  ت هلن، يف نيّـام امللايّـني، مث التـيوعّيني، مث القـو ّيني، مثّ البعثيّـني، ممّـا لـو 
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خماا، ولاـن لـين علــى'  ـن يريـد  عرةـة شــيء  ـن هلـن، شالّ نن يراحــط مجعنـاه لاـان  فابـاا ًــ
 اجلرالد واواّلي العراقية ال  صدري يف العهود األربعة السابقة الك ر.

 
 
 

 القانون بين التشريع والتطبيق
 

ق  قــّدم ان  تــريط األحاــام ليســد شالّ بيــد اللّــه  عــاىل، ن ــا الفتــريط مبعــىن'ق  18املســألة 
 ياي على اجلزلياي اخلارحية ـ وهلن ةيما شها ا ّبن له شورى الققهاء نو  طبيم الالّ 

 
الــن اال ّ ــة الفــابط للتــورى املــك ور، لياــون بيــده صــياغة القفــاوى' بالفعــاون  ــط اخلــرباء 

 الز نّيني ـ ة نه يلزم ةيه رعاية  ا يليق ـ
 

 قلة القوانين
ال ـرورة ـ ألّن القـانون شها  ثـر وا داد، نّوالا ق نن ياون القانون بقـدر ال ـرورة ـ بـت نقصـى 

 ةقد قيمفه واحرتا ه، والقانون الزالد شها ةقد احرتا ه نوح  ةقد احرتام القوانني الال  ة ني اا.
وقد ه رنا يف الققه  قصيالا حوم ةلسقة  اثري املسـفحّباي واملاروهـاي، و قليـت الواحـ  

 بابه هو  ا ه رناه.واحلرام يف اإبالم، وقلناق بأنه قد ياون  ن نب
ط القوانني شىل احلّد املمان، شّ ا نن ي ط  ت يوم  ولكا ةالال م على الن اال ّ ة  قليت ًو
قانونــــاا،  مــــا هــــو املفعــــارآل احن يف بــــالد اإبــــالم، ةــــالال م نن ينفظــــرق هفــــن حر فــــه وحر ــــة 

 قوانينه.
اا واحـداا  ـرتم القـانون ـ واّ:  نك نربعني بنة ل نحد يف البالد ال  عتد ةيها حىت شنسـان

مبا للالمة  ن  عىن ـ وهلن ملا ه رناه احنق  ن ان القوانني شها  ثري ةقدي حر فها، شه  ـّت  
 ثـــري رخـــيث، و ـــت قليـــت غـــام، وملـــا ه رنـــاه بـــابقااق  ـــن ان الـــبالد، بـــالد ابـــال ية، وشـــعوكا 

لقــوانني املطّبقــة غربيــة  ســلمون، وهــم يفوّقعــون  ــن حاو ــا م  طبيــم قــوانني اإبــالم، بينمــا ا
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وشــرقية ونهواليــة، ولــكلن ال  رت و ــا، نعــم املســلمون  رت ــون  ــا علمــوه  ــن قــوانني اإبــالم، 
 و ا  يّقنوه  واةقاا للافاب الارمي، والسّنة املطّهرة.

 

 عرفّية القوانين
 

انون ثانيـــاا ق نن ال ياـــون القـــانون خمالقـــاا للعـــرآل، ةيمـــا شها  ـــان هنـــاك اـــام لصـــياغة القـــ
املواةــم للعــرآل، ةلــو اعفــاد رّ ــاب الــدواّب ـ قبــت اــيء الوبــالت احلديثــة  ــثالا ـ نن ميتــي  ــّت 
را ــ  علــى' طرةــه األميــن، وبــكلن حــري األعــراآل، ةــ ها حــاء القــانون اجلديــد وحعــت املتــي 
علـــى الطـــرآل األيســـر، ةليفوقّـــط خـــرق النـــاس لـــه، واإبـــفهانة بـــه، شالّ شها خـــاةوا التـــرطة، و ـــن 

ومق ان خوآل الترطة ال ياون شالّ يف نقّت  ن عترة  يف املالة، مث ان هكه العترة يف املأة املعل
يعـاجلون خـوةهم بالرشـوة وقوهـا ـ يف  ثـري  ـن  واردهـا ـ ولـكلن  ـرى'  ـت را ـ  للسـّيارة يف 
ـــدون  بالدنـــا يفعّيـــ   ـــن  ثـــرة خمالقـــة الســـّواق للمـــرور، وشها قيـــت هلـــمق اّن بـــّواق الغـــرب يفقّي

 نني املرور، ا داد  عّيبهم  ن القرق الابري بني ا ولئن وهؤالء.بقوا
 واجلواب ق اّن اإخفالآل بينهما نفج  ن حهاي عديدةق

ـــــن عـــــرب األحـــــزاب احلـــــرّة  األوم ق ان الغـــــرب ينفخـــــ  نّوابـــــه باا ـــــت ارادة التـــــع ، وهل
مق ان اإنسـان  ـرتم املفناةسة، بينما بالد اإبالم بني د فا ورية، وبني حرية  زيّقة، و ن املعلو 

 ارادة نقسه، ال الزيف واإلفواء.
الثــا: ق ان حاو ــاي بــالد اإبــالم حيــث ال  رت ــون قــوانني اإبــالم،  اــون قــوانينهم 
غـــري حمرت ـــة، خبـــالآل ا ولئـــن الغـــربّيني، حيـــث عنـــدهم قـــانونق دع  ـــا لقيصـــر لقيصـــر حمرت ـــاا، 

 ةيحرتم التع  قوانينهم.
او ــاي يف بــالد اإبــالم، نههــ  احــرتام القــانون ةيهــا، خبــالآل الثالــث ق  ثــرة قــوانني احل

قوانني حاو اي الغرب، ةاّاة  على القانون هناك نقـن النـاس، واّـاة  علـى القـانون هنـا 
 الترطة املر تية يف نقسها ني اا.

ـوع ـ عنـدنا ـ  ـان لـكلن  وشها احفمط الترطان املك ورانق القّلة، والعرةيـة، يف القـانون املًو
و ، والسرعة، والعموم.  القانون و ن غري شن املزية على العرآل والعادة  ن حهة الًو
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ــو  ق ةألنّــه يافــ  بلغــة يفيّســر لليميــط قرالفــه و عرةفــه، خبــالآل العــرآل والعــادة  نّ ــا الًو
ة ّ ما  بهمان عند مجلة  ن الناس، أل ما  سفقرّان يف األههـان، واألههـان خمفلقـة  ـن حيـث 

 دة ونقيصة.اخلصوصياي  يا
ةقـي العـرآل ـ  ـثالا ـ يسـّلم الصـغري علـى الابـري، ةهـت  يـزان الصـغر والاـرب هـوق العلـم نو 
الســـن نو املاانــــة اإحفماعيــــة نو غريهــــا؟ لــــين مبعلــــوم، بينمــــا شها قــــّنن و فــــ   ــــد د املقصــــود 

  نهما.
ى'  ون ــــا الســــرعة ق ةــــألّن القــــانون يقــــر ر حســــ    فطّلبــــاي الظــــروآل والتــــرال ،  مــــا يلغــــ

 كلن، و المها ال  فاحان شىل وقد  بري، بينما العرآل يفاّون ببطؤ ويلغى' ببطؤ، شه الال م 
 يف  ليهما  عرةة الناس باحلسن والقبح، وهلن شيء يطوم.

ونّ ــا العمــوم ق ةــألن القــانون غالبــاا ياــون بــاري املقعــوم يف  ــت نقــاء الــبالد، وشها عــرآل 
ه، ول ياـن خمالقـاا لـدينهم احرت ـوه ولـو  ـان ةيـه بعــض النـاس انـه قـانون صـادر عـن  ـن انفخبـو 

املآخــك يف نظــرهم، ولــين العــرآل والعــادة  ــكلن، شه رمبــا  فعــّدد األعــراآل والعــاداي حــىّت' يف 
 بلد واحد، وخاصة شها  انوا نا حني شليه، نو  انوا  ن اّ اهاي خمفلقة.

 
 
 

 القانون وأقسام التشريع
 

 قسام قق الفتريط ثالثة ن 19املسألة 
 الدبفوري. - 1
 الربملا:. - 2
 القرعي. - 1

ةـــاألوم ق عبـــارة عـــن الفتـــريط األبابـــي الـــكي ي ـــط للدولـــة نظا هـــا السيابـــي، وشـــات 
حاو فها، والعالقة بني بلطا ا العاّ ة، وياون  ن قبـت الـن  أبيسـي  نفخـ  للنـاس، شّ ـا 

انتاء دولة حديدة بواء بوابـطة بأنقسهم نو بوابطة نهت احلّت والعقد، وهكا امنا ياون عند 
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ـــط  -اإنقـــالب اجلمـــاعي نم اإنقـــالب العســـاري  وشن ل ياـــن صـــحيحاا ـ و مـــا ياـــون ًو
 الدبفور ككه الطريقة ياون  عديله بالزيادة والنقيصة نو الغاله بنقن هكه الطريقة ني اا.

زليـاي، وشها والثا: ق عبارة عن صـدور القواعـد القانونيـة بطريقـة  عّينـة للخصوصـياي واجل
  ّر باملراحت ـ املصطلح عليها ـ ياون قانوناا باري املقعوم.

ـــها علـــى الســـلطة الفتـــريعية  الفأطرييـــة(  ـــط الاللحـــة، وعًر واملراحـــت هـــيق اإقـــرتا ، وًو
 و واةقفها له، و واةقة قالد الدولة وهو  شورى الققهاء عندنا(، مث اإصدار واإبال .

  ن يقّرر ةيه ابفداء القانون  ن هلن الز ـان، ةقـد يقـّرر  وياون له حام القانون  ن نوم
 ابفداله  ن اإبال  ـ  ثالا ـ وقد يقّرر  ن العام اجلديد، نو  ا نشبه هلن.

والثالــث ق عبــارة عــن اال  ــور األخــث  ــن قــوانني اولــن، وهــي اال  ــور املر بطــة باــت و ارة 
يــر ب  بتــؤو م الو اريـة،  اللحــة شــرو  و ارة، حيـث ا ــم يف اطــار قـوانني اولــن ي ــعون  ـا 

ابفخدام  وئقي السان احلديدية ـ  ثالا ـ حيث يترت  ةيه نن ياـون نتـطاا،  ؤ نـاا، حسـن 
األخــالق، ونن ال ياــون لــه بــوابم بــّيئة، ونن ياــون لــه  ــكا  ــن الوئيقــة يف  ــت شــهر، و ــكا 

 يوم عطلة  ن  ت ا ببوع، شىل غري هلن.
 -إطاعة، شها احفمط ةيه شرو  ثالثةقوهكا القانون ياون واح  ا

 األوم ق صدوره عن شورى املرحعية على قو الاّلية.
ـــعها  الثـــا: ق نن  اـــون الســـلطة الفتـــريعية  الفأطرييـــة( عـــن انفخـــاب صـــحيح، وياـــون ًو

 للقانون عن خربوية ودراية و وا ين شرعية.
رال  الترعية،  ـن غـري ش ـراه الثالث ق نن ياون عقد الو ارة  ط القرد عقداا  فوةراا ةيه الت

 ةردي وال احوالي، شىل آخر الترال  املقّررة يف اإبالم يف نّي عقد  ن بالر العقود.

 االطمئنان من صحة القانون 
 

ق لعـــت الايقيـــة األقـــرب شىل األ ـــن  ـــن صـــحة القـــانون وانطباقـــه علـــى التـــرع  61املســـألة 
احلرّة املسـفندة شىل املؤّبسـاي الدبـفورية ـق  والعقت ـ بعد وحود شورى املرحعية و عّدد األحزاب

نن  فقّدم حهة  ن اجلهاي حاو ـةا، نو حزبـاا، نو السـاا، نو شـورى الققهـاء، نو حهـة حمرت ـة  
 املدربــني يف احلــو ة العلميــة، نو  ــا نشــبه هلــن، مبتــروع قــانون يســّمى الاللحــة اصــطالحاا، 
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 ادية، نم الطارلة  احلرب والسلم وقوها.بواء  ان  فعّلقاا بالق اء، نم بسالر التؤون الع
ةرتبت شىل شورى الققهاء ـ شن ل يان  نهم ـ وبعد هلن يربت شىل' الن الو راء، وبعده 
شىل' الن اال ّ ة، وبعده شىل' الـن األعيـان ـ وهـو الـن احفيـاطي  ـن اخلـرباء الـكين انق ـى' 

ء الــــكين  ــــانوا ينفمــــون شىل شــــورى دور عملهــــم يف املرحلــــة الســــابقة، بــــواء  ــــانوا  ــــن الققهــــا
ــــــــو راء، نم  ــــــــن النــــــــّواب الســــــــابقني، نم اخلــــــــرباء  مدّربــــــــي احلــــــــو ة، نم  املرحعيــــــــة، نم  ــــــــن ال
االخفصاصــّيني الــكين هلــم خــربة   نيــة بــابقة، نو  ــا نشــبه هلــن، علمــاا بأنــه لــين هلــكا اولــن 

ــــا  يف بــــّن القــــوانني، واملراقبــــة علــــى'  طـــــبيم القــــّو  ـــــقيكية والقـــــ الية شــــأن شالّ اإحفي نيق الفن
  هاّ هما  ما ينبغي ـ.

مث ان هــكه الاللحــة جيــ  نن متــّر باــت املراحــت املــك ورة،  رحلــة بعــد  رحلــة، وعلــى  ـــت 
 رحلــة درابــة الاللحــة بصــورة دقيقــة، وابــداء نظرهــا بالنســبة شىل  ــا ةيهــا، وشحــراء الفعــديالي 

 عليها شن  اند ااحة شىل  عديت.
رحــط شىل اللينــة الســابقة حــىت  ــدرس الفعــديالي اجلديــدة، مث  ربــت شىل مث بعــد الفعــديت  

 ــن بعــدها، وهاــكا شىل نن متــر الاللحــة باــت املراحــت ويــفم عليهــا  ــت  ــا يلــزم  ــن  عــديت نو 
  بديت.

ةـ ها مّت األ ــر وبــار القــانون املقـرت  يف الاللحــة بــرياا صــحيحاا، وواةقـد عليــه  ــت املراحــت 
لى' وبالت االعالم لبثـه ونتـره حـىت يطّلـط عليـه النـاس، ويبـدقا نظـرهم بأ ثرية احراء، عرض ع

ةيه، وانه هت يصلح نو ال يصلح  طلقاا نو بفعديت؟ وبعد املرور ككه املرحلة، يأيت القانون شىل 
اوالن األربعة  ن حديدق ةميلن التورى، والن الو راء، والن اال ّ ة، والن األعيـان، 

ط قانون ي  سري يف البالد.حىّت' يًو
 

 عرض القانون على الناس
 

 مث ان ةالدة عرض  ا يف الاللحة على الناس وبثّه عليهم عرب وبالت اإعالم ن رانق
األّوم ق انــه شها  ــان ةيــه نقــث، نو  ــا نشــبه، ينبّــه عليــه، ةقــد قــام علــي عليــه الســالم ق 

 نعقت الناس  ن مجط عقوم الناس شىل عقله.



 

 211 

ط القوانني املر بطة كا.الثا: ق انه  طمئن اال    ّ ة شىل ا ا  تارك الدولة يف ًو
وقد  قّدمق ان املراد  ـن الفقنـني و ـن القـّوة الفتـريعيةق الفطبيقيـة نو الفأطرييـة، ال الفتـريعية 

 مبعىن'ق بّن القانون غري املسفند شىل األدلة األربعة.
والـو راء، واال ّ ـة، واألعيـان و ن الواًح ق نن ياون يف  ت  ن اوالن األربعةق التورى، 

جلان خاصة بفدقيم اال  ور، واةرا هـا، و عيـني ا ـا  ـن اإحفمـاع، نو اإقفصـاد، نو اجلـي ، نو 
 السيابة الداخلية، نو السيابة الدولية، نو االعالم، نو غري هلن.

ـ  وال خيقــى' ق ان  ــا ه رنــاه  ــن الرت يــ  امنــا هــو  ــن بــاب نحــد املصــاديم، وشالّ ةللدولــة
بـاملعىن األعـم ـ نن  فـار الطريـم األنسـ  يف بـّن القـانون و ـأطريه، ةـ ن املقصـودق هـو اإ قـان 
األ ثـر ـ حسـ  اإ اـان ـ وقـد قـام ربـوم اللّـه صـلى اهلل عليـه وآلـه وبـلم ق رحـم اللّـه ا ـرءاا 

 عمت عمالا ةأ قنه.
 
 

 مطابقة القانون للشريعة
 

 القرعيـة الصـادرة  ـن الـو راء ـ  ـت حسـ  دالـرة ق ال جيـو  نن  ـالف القـوانني 61املسـألة 
عملـه ـ نو  ـن نيّـة حهـة ا خـرى'، نصـون التـريعة، علمـاا بـأّن املرحـط يف  تـخيث املواةقــة نو 

 املخالقة هوق شورى الققهاء، وهلن بأ ثرية احراء.
ةلــو احفاحــد و ارة اإقفصــاد ـ  ــثالا ـ شىل املــام، وقــّرري لســّد  صــارةهاق قــانون اباحــة 

إبـفقادة  ـن بعـض اّّر ـاي  ثـتق  ربيـة بعـض األمسـاك اّّر ـة وبيعهـا لغـري املسـلمني ـ بـدليت ا
(ـ ة ّن شورى الققهاء ان صّدق على هكا القانون ـ بأ ثرية احراء 1نلز وهم مبا الز وا ننقسهم  

ــــ حــــا  هلــــن لــــو ارة اإقفصــــاد، وشال ةــــال، شه شــــورى الققهــــاء هــــو املرحــــط األعلــــى' يف  ــــأطري  ـ
 القوانني، و قسريها.

نّ ا األوا ر اإدارية ال   صّدرها الـو اراي، نو قوهـا، ةهـي ليسـد  ـن الفتـريط يف شـيء، 
نعـم شها  ـان هنـاك اعـرتاض  ـن  وئّـف علـى  لـن األوا رــ واملـراد كـا األعـم  ـن النـواهي ـ ةلـه 

 حم التااية شىل السلطة الق الية، باعفبار انه نزاع.
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الفعلــيم ـ  ــثالا ـ شىل  يــادة بــاعاي عمــت املعّلمــني، ةأصــدري األ ــر ةلــو احفاحــد و ارة 
بكلن، ولان رنى املعّلمون انه ي ّر كم، نو ان اال حرة غري  اةية هلكه الساعاي الزالدة، ة ّن 
هلــم حــّم التــااية شىل الســلطة الق ــالية، لــرتى احلــم  ــط نّي اجلــانبني، نو  ــون احلــم  فوّبــطاا 

 بينهما.
الـو ارة ـ  ـثالا ـ شعطـاءهم لاـت بـاعة دينـاراا، وهـم يطـالبون بـدينارين، ةالسـلطة ةـ ها قـّرري 

الق ــالية هــي الــ   قصــت بيــنهم مبــا  ــراه، ةقــد  ــرى احلــم شىل حانــ  املعّلمــني، وقــد  ــراه شىل 
 حان  الو ارة، وقد  رى القصت يف شعطالهم ديناراا ونصقاا.

، واألحري شن شاء عمت باال حرة املقـّررة لـه، ال يقام ق  ثالام ال يسفقيم، ألن املعلم نحري
وشن ل يتــأ ل يعمــت، ةلــين لــه احلــم يف نن جيــرب املســفأحر ب عطــاء الزيــادة، وال نن جيــربه علــى 
 قليــت بــاعاي العمــت، ةيمــا لــو نرادي الــو ارة بــاعاي عمــت ن ثــر واملعّلمــون بــاعاي عمــت 

 نقّت.
لـــكي يفصـــّرآل يف  الـــه حســـ ق النـــاس ألنــه يقـــام ق الـــو ارة ليســـد  املســـفأحر العــادي، ا

( بــت الــال م علــى الــو ارة العمــت يف اطــار صــا  اال ّ ــة، أل ــا املنفخبــة 1 ســّلطون علــى ن ــواهلم 
 ـــن قبـــت الـــن اال  ـــة وممثلـــة هلـــا، والـــن اال ّ ـــة ممثّـــت لال  ـــة وو ـــالء هلـــا، وال  ـــم للو يـــت نن 

ا ي ر طرآل  عا لفه ـ الكي  عا ـت  عـه يفصّرآل مبا ي ّر املوّ ت،  ما ال  م له نن يفصّرآل مب
 و الة عن املو ت ـ ةهت  م لو يت  يد يف  عا لة  ط عمرو ـ  ثالا ـ نن ي ّر  يداا نو عمراا؟

وحيـــث قـــد عرةـــد ق ان األوا ـــر اإداريـــة الصـــادرة  ـــن الـــو اراي، و ـــا نشـــبه، ليســـد  ـــن 
ةــالال م نن نقــومق يســفثىن'  ــن الفتــريط  الفــأطري( يف شــيء، بــت  ــن اال  ــور الفطبيقيــة البحفــة، 

 هلن،  ا شها  ان لألوا ر صقة اإطراد والعموم مبا جيعلها  ن الفتريط.
 ثالا ق قد يقوم و ير املواصالي ق جي  عليام نيها املوئّقون يف و ارة املواصالي السـهر 
ة هــكا اال بــبوع، لفطهــري الطــرق  ــن الثلــو  الــ  غطّــد بــطح اجلــادة، والــ  يفعــرض هلــا حيـــا

 املساةرين شىل اخلطر ـ شها غقت املوئقون عن  طهريها ـ.
وقد يقـّرر و يـر املواصـاليق ان  ـت انسـان عمـره دون العتـرين، لـين لـه حـم الـدخوم يف 
وئــالف و ارة املواصــالي، ةــ ن هــكا األخــري نشــبه بفتــريط القاعــدة الاليــة الــ  لــين  ــن شــأن 

 رحاعه شليها للمصادقة عليها.الو ارة، وامنا هو  ن شأن شورى الققهاء وجي  ش
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ونّ ا شها حصت اخفالآل بني األطراآل يف ان هكا األ ر هت هـو  ـن نوا ـر اإدارة، نو  ـن 
 الفتريط، الكي لين  ن شأن الو ارة؟ ةاملرحط اّامة العليا للق اء  ما بنك ره.

ـــيح القــانون و قســـريه، و ــكا حـــم  طبيـــم  واحلاصــت ق ان الســـلطاي القرعيــة، هلـــا حــم  ًو
القانون و نقيكه، ولين هلا حـم  تـريط القـانون و قنينـه، وشها حصـت اخـفالآل يف ان  ـا  ـك ره 

 السلطة القرعية  ن نيّهما؟ ةاملرحط الق اء.
 

 القانون ومراحله األولية
 

ق شها شرّع الن اال ّ ة قانوناا  ن دون نن ميّر باملراحت ال  ه رناها ـ يف  يقية  62املسألة 
املسألة السابقة، نو انقسم اولن، نو الن الو راء، نو الن األعيان، نو املدراء الفقنني ـ يف 

يف و ارة واحـدة، نو  ـا نشـبه هلــن شىل قسـمني  فسـاويني ايـث ل  اــن ن ثريـة  ّفبعـة، ةهنــاك 
 -بلطفان هلما احلم يف اجلر  والفعديت ويف اخفيار نحد الطرةنيق 

 لطة العليا يف الدولة.اال وىل ق شورى الققهاء، أل م الس
الثانيــة ق اّامــة العليــا للق ــاء، وهــي  فتــّات  ــن  بــار األخصــالّيني الــز نّيني والــدينّيني، 
والق اة والققهاء، و ن شليهم، للنظر يف الق ايا الرليسـية، مث احلاـم ـ  ـثالا ـ بـأّن هـكا القـانون 

 واةم هلا، نو احلاـم ألحـد الطـرةني،  خمالف للموا ين اإبال ّية املك ورة يف األدلة األربعة، نو
 نو بلزوم  عديله  يادة ونقيصة.

ون ــا شها وقــط اخلــالآل يف شــيء بــني شــورى الققهــاء، واّامــة العليــا، ةــاملفبط هــو شــورى 
الققهــاء، أل ــم خلقــاء الربــوم صــلى اهلل عليــه وآلــه وبــلم حســ  قولــه صــلى اهلل عليــه وآلــه 

الء األلمة املعصو ني عليهم السالم  ن نهت بيفـه علـيهم ( وو 1وبلم ق الّلهّم ارحم خلقالي 
( وقــد ةــرض 2الســالم  حســ  احلــديث املــأثورق ةــ ّ م حّيــ  علــيام وننــا حّيــة الّلــه علــيهم 

 ا م  راحط اال ّ ة الكين قّلد م اال  ة، و ةّوًد شليهم رعاية شؤون دينها ودنياها.
 ام عليه، ةال اشاام ةيه ملا عرةد.ن ا حم شورى الققهاء يف  راقبة القوانني واحل

ون ا حم الق اء يف هلن ةقد نشات عليـهق بأنـه  ـن الفـدخت يف بـلطة ا خـرى'، و مـا ال 
 ــــم للســــلطة الفنقيكيــــة الفــــدخت يف الق ــــاء، ةاــــكلن ال  ــــم للق ــــاء الفــــدخت يف الســــلطة 
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ي،  ـط ان الفتريعية، ة ها حعلـفم للق ـاء حـم الفـدّخت  ـان  عنـاهق عـدم القصـت بـني السـلطا
القصت بينها هو الال م، شه بدون القصت يلزم اإبفبداد، ويف اإبفبداد   ييط حلّم الّله  عـاىل 
حيث حعت األ ر شورى'، و  ـييط حلـم اال ّ ـة حيـث ا ـم اخفـاروا  ـن يراعـي  صـاحلهم، وقـد 

 (.2(    ما ه رناه يف الققهق الدولة 1قام علي عليه السالم ق نن خيفاروا  
يــ  ان للق ــاء احلــم يف الفــدّخت نقــومق هــت  ــن الصــحيح ـ عقــالا ـ نن ياــون مث لفقر 

للقاًي احلم يف القصت يف الق ـايا القرديـة،  ثـت دار  فنـا ع عليهـا، و تـالة عالليـة اخفلـف 
ةيها، و ا نشبه هلن، وال حـم لـه يف القصـت يف الق ـايا اإحفماعيـة، الـ  هـكه اجلزليـاي  ـن 

 حزلّيا ا؟
شىل ان دليــت الق ـاء شــرعاا وعقــالا  طلـم يتــمت  ــت نقـاء النــزاع والق ــاء، هـكا باإًــاةة 

شه ليسد  همـة القاًـي حـت النزاعـاي ةقـ ، بـت النظـر يف غريهـا ني ـاا،  ثـت ان هـكا الوقـف 
  اها ينبغي نن يعمت به؟ نو هكا الثلث  يف يفصّرآل ةيه؟ نو  ا نشبه هلن.

 

 الجواب على إشكال مقدر
 

دالرة عمت الق اء شىل  راقبـة القـانون لنـدةط بـه اشـااال  قـدراا يقـومق ان  وامنا قلنا با ساع 
 ال ام بليم يف  دخت الق اء يف النزاعاي ال   ثار حوم القانون، نّ ا  ن نين لـه احلـم يف 
بيــان ان هــكا القــانون  طــابم لاليــاي التــريعة نو انــه غــري  طــابم هلــا،  ــط ان املقــروض عــدم 

ـعد الـو ارة اللحـة بالنسـبة وحود نزاع حوله، وهلـن   ـط الـن اال ّ ـة قانونـاا، نو ًو مـا شها ًو
 شىل  وئقيها،  ط ةرض انه ال نزاع ألحد يف هلن القانون، و لن الاللحة؟

و يف  ـان ق ةقـد ه رنـا شىل هنـا نظـريّفني ـ ألربـاب القـوانني العامليـة ـ بالنسـبة شىل الق ـاءق 
ى  قومق بأنـه ال  ـم لـه الفـدّخت، وامنـا ه رنامهـا قـن ةنظرية  قومق بأنه  م له الفدّخت، وا خر 

 لنرى' ان نيّة واحدة  نهما نقرب شىل التريعة اإبال ية.
وع القانون، ةالق اء له  وهناك نظرية ثالثة  قومق بالفقصيت بني شالية القانون وبني  ًو

وعه(.  احلم يف الفدّخت يف  شالية( القانون ال يف   ًو
اــالم يف شــات القــانون نيق بــأن ل ياــن القــانون  اــفمالا،  مــا شها ل  ــثالا ق شها  ــان ال
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ـعوا  عه، نو اّن األغلبيـة ل  صـت شىل حـّد النصـاب التـرعي، نو ان الّـكين ًو  فّم ن ثرية يف ًو
 القانون ال نهلّية هلم، نو  ا نشبه هلن، حم للق اء الفدّخت.

ــــوع القــــانون( نيق بــــأن  ــــا ن الاــــالم يف ان هــــكا القــــانون ون ـــا شها  ــــان الاــــالم يف   ًو
بنقسه صا  نم ال، ةلين هلن  ن شأن الق اء بت هو  ـن شـأن  شـورى الققهـاء( و الـن 

 اال ّ ة(.
و ثام هكا اإخفالآل يف التريعة، هوق انه قد يقـامق  هـكا البيـط غـري صـحيح(  ـن حهـة 

و 1ان قوله  عاىلق  نحّت الّله البيط(   ع ـ.( ال يتمله ـ وهكا  الم يف املًو
وقــد يقـــامق  هـــكا البيـــط غــري صـــحيح(  ـــن حهـــة ان نحــد املفبـــايعني طقـــت، نو ان شحـــدى 

 الب اعفني ليسد هلا  الية ـ وهكا  الم يف التات ـ.
ةرمبــــا يقــــام ق ان األصــــت عــــدم الصــــّحة يف  ــــال القســــمني  ــــن البيــــط البفصــــحاب عــــدم 

 اإنعقاد.
 عا الي.ورمبا يقامق بالصّحة يف  ليهما ألصالة الصّحة يف امل

ــوع ال يف التــات ـ  مــا اخفــاره شــيخنا  ورمبــا يقــامق بالفقصــيت، وهلــن بالصــّحة يف املًو
 املر  ى ـ قّدس بره .

 
 

 القانون لو اختلف فيه
 

ق الن اال ّ ة ال  م له رةـض  ـا قـّرره شـورى الققهـاء ـ ملـا  قـّدم ـ ن ـا شـورى  61املسألة 
 ة.الققهاء ةلهم حّم رةض  ا قّرره الن اال  ّ 

ون ا لو اخفلف شورى الققهاء، والق اء، ة ن  ان القاًي  قلّـداا ةـال حـّم لـه يف الـرةض 
و  ان املقّلد الشأن له يف اإبفنبا .  والق اء حس   ا يراه هو، لًو

 ون ا شها  ان القاًي افهداا ةهو على' قسمنيق
ن األدلّــة، األوم ق نن يــرى' خــالآل  ــا يــراه شــورى الققهــاء،  ــن حهــة  ــا ابــفنبطه هــو  ــ

وهنا يلزم عليه نن  ام مبا يراه شورى الققهاء، ألن نظره  حّية بالنسبة شىل نقسه ال بالنسبة 
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شىل املفنا عني الكين يقلّـدان شـورى الققهـاء  ـالا حسـ  ن ثريـة احراء، نو يقلّـدان نحـدهم ـ شه 
 جيو  يف الفقليد  لفا الصور ني ـ.

ع ـــه  باشــفباههم، وحينئـــٍك ال  ـــم لــه احلاـــم علـــى' الثــا: ق نن يـــرى خالةهـــم  ــن حهـــة ق ط  
ـوع، ةامـا ال  ــم لـه نن يأخـك املـام الــكي  خـالآل قطعـه، ةـ ن القطـط بــاحلام  ـالقطط باملًو
يقطـط بأنــه لزيــد ويعطيــه لعمــرو، نو  اــم بــأن  وحــة  يــد ـ وهــو يقطــط بأ ــا  وحفــه ـ لعمــرو،  

ـوع خـان، ةـ ها ل ياـن  كلن يف باب احلام، بت باب احلاـم نوىل'، شه احلاـم عـا م واملًو
وع ل يان حالزاا يف الالي وهو احلام بطريم نوىل.  حالزاا يف اجلزلي وهو املًو

هــكا ولاــن للقاًــي يف  ــال الصــور ني  قــادي األ ــر و عاجلفــه، وهلــن بفحويــت النــزاع شىل 
 قاض آخر، حىّت' ال يقط يف نّي  ن اّكورين.

 
 

 القانون وكيفية انتخاب المجالس
 
 -ق انفخاب اوالن يفّم بالايقية الفالية ق  61ملسألة ا

 ن ا الن اال ّ ة ق ةياون بانفخاب التع .
ونّ ا شـورى الققهـاء ق ةياـون بسـب   قليـد النـاس هلـم بعـد نن  ـانوا  ـؤّهلني للفقليـد، ن ـا 
 احفمــاعهم ةهــو ياــون بيــنهم، حيــث يلــزم نن ينّقــكوا نوا ــر التــرع والعقــت باإحفمــاع املســّب 

 (.1للقّوة، وقد قام ببحانهق  ون رهم شورى( 
ونّ ـا الــن الــو راء ق ةياــون بانفخـاب الــن اال  ــة، وهلــن بالفعـاون  ــط شــورى الققهــاء، 
ةياون الن الو راء  نفخباا لال  ـة انفخابـاا ـ غـري  باشرــ بطـريقني، وهـكا يف اإ قـان نقـوى'  ـن 

 الدميقراطية.
خــبهم  شــورى الققهــاء( و الــن اال ّ ــة( و و ارة العــدم، ون ــا نع ــاء اّامــة العليــاق ةينف

 نو الن الو راء(.
ن ا اشرتا  انفخاب األّول ني هلا ةواًح، ون ا اشرتا  الثالـث، ةألنـه اخلبـري مبـوا ين الق ـاء 

 عمالا.
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وحيــث ان الق ـــاء علمـــي وعملـــي، و ـــر ب  باال ّ ــة  اـــت، ألنـــه يفـــدّخت يف التـــؤون الـــ  
األخرة،  ثــت ةــّض النزاعــاي الرةيعــة ةيمــا بــني األّول ــني، و ثــتق بيــان ان هــكا  رحــط شىل اال ّ ــة بــ

القانون األصلي، نو القرعي املر ب  مبيلن اال ّ ة هت هو صا  نم ال؟ و ثتق حّت  ا يقط  ن 
 املنا عاي بني الو اراي و نفسبيها، لكلن يلزم اشرتاك الات يف اخفيارها.

نن ينفخـ  نع ـاء اّامـة العليـا،  ـن نةـراد ينفمـون شىل  ـت واألة ـت ـ شها ا ريـد اإ قـان ـ 
  ن اوالن الثالثةق التورى'، واال ّ ة، والو راء، ب ًاةة نةراد  ن  الن األعيان(.

وشن رنوا  ن الصا  ادخام بعض األةراد  ن اخلار  عن اوالن األربعـة ةـال بـأس بـكلن،  
 ه هكه اوالن األربعة. ما ان عددهم و ّدة بقالهم يرحط شىل  ا  را

 

 الشرائط المعتبرة
 هكا ويترت  ةيهم العلم، والعدالة، واخلربوية، وح سن السمعة ها اا ونقوهاا.

و  ان الق اء حمفا  شليه.  نّ ا العلم ق ةلًو
ــو  ان القاًــي العــادي ال يصــح نن ياــون غــري عــادم ةايــف كــكا  ون ــا العدالــة ق ةلًو

 القاًي الرةيط املسفوى'؟
اخلربويـــة ق ةألنـــه بـــدو ا ال يـــفمّان  ـــن الق ـــاء، وقـــد ه ـــروا  ثلـــه شـــرطاا يف الققيـــه  ون ـــا

 اوفهد، و كلن يف شخبار التاهد   اةاا شىل العلم والعدالة.
ون ا حسن السمعة ها اا ق ةألن اإنسان السّيء السمعة ال يعفمد عليه حىت' وشن  ان له 

يـث ان اال  ـة و ـكلن السـلطاي  ريـد  سـليم املواصقاي السابقة، وهلن ألنه نقض للغـرض ح
 دينها ودنياها شليهم.

لة  ن الروايـاي،  ثـت قولـه عليـه السـالم ق اعفمـدا يف دينامـا علـى   ويدّم على اشرتاطه مج 
( و ثـت روايـاي  املـرّوة( الـواردة يف العدالـة ـ وشن ل 1 ـت  سـنيف يف حبِّنـا،  ثـري القـدم يف ن رنـا 

 نقت باشرتاطها ةيهاـ.
 ا حسن السمعة نقوهاا ـ مبعىنق نن ياـون ها نقـوه يف اال  ـور،  قابـت اإنسـان ال ـعيف ون

الكي ال يفمّان  ـن  نقيـك اال  ـور ـق ةألنـه شها ل ياـن ها نقـوه ياـون نق ـاا للغـرض، وورد يف 
 ( والنقوه  ن التياعة.1الرواياي ه ر  التياعة( 
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 ـاآل لـه ـ ةـال ششـاام يف ننّـه نة ـت،   ولـو قيـتق بعـدم اشـرتا  هـكا التـر  ـ ألنـه ال دليـت
 وبعد هلن يرحط اإخفيار على'  ا  قّدم شىل اوالن.

وشن شـــئد قلـــدق ان نع ـــاء اّامـــة العليـــا يتـــرت  ةـــيهم  ـــا يتـــرت  يف  رحـــط الفقليـــد، 
على'  ا ه ره الققهاء، الّلهم شالّ نن يقامق ان القاًي ال يترت  ةيه اإحفهاد، ةياـون املقـام 

 ، ةفأّ ت. نه ني اا 
 

 اإلستشارة
 

وغيّن عن البحـث  ـا ي تـرت  علـى اّامـة العليـا  ـن نن  سفتـري يف اال  ـور اإخفصاصـية  
نهت اخلـربة ةيهـا،  ثـت  ـا شها  ـان القـانون اّفـا  شىل البـّد ةيـه،  ربـو  بالتـؤون اإقفصـادية، 

حلم يف ان  طل   ـن نو التؤون الدولية، نو التؤون اإدارية، نو  ا نشبه هلن، وللمحامة ا
بعــض املــوئقني الابــار ـ املــر بطني كــكه التــؤون ـ نو غــريهم اإشــرتاك  عهــا عنــد شرادة ةصــت 

 النزاع والبّد يف األ ر.
 
 

 مشاكل القانون في االُّمة اإلسالمية
 

ق ال ششاام يف ان بعض املتـا ت الـ   عـا:  نهـا اال ّ ـة اإبـال ية يف احلـام  61املسألة 
 ـت بـالد اإبـالم نـاك عــن نقـن املسـلمني، وعـن حّاـا هم بالـكاي، وحاــا هم   احلاًـر ويف

 ( .1ني اا  نهم، قام صلى اهلل عليه وآله وبلم ق  ما  اونوا يوىّل' عليام  
 وبعض املتا ت ناك عن عدم  وحدة اال ّ ة( وعن عدم  اال خّوة(.
ة( نو عـدم  طبيـم بعـض ن ا بعض املتا ت اال خر، ةناك عـن عـدم  ـوّةر  احلريّـة اإبـال ي

 القوانني اال خر لابالم.
وحيــث شّن مجاعــة  ــن املســلمني ـ حّاا ــاا نو شــعباا ـ ال يريــدون  طبيــم اإبــالم، يرةعــون 

 صو مق بأن املتالة عاملية، وقن حزء  ن العال ولكا مشلفنا املتالة.



 

 211 

اال  ـة اإبـال ية هـت واجلواب ق انا نفساءم  نهم ونقوم هلمق ان املتالة ال   عا:  نهـا 
حــــدثد  ــــن خملوقــــاي اللّــــه الفاوينيــــة،  التــــمن والقمــــر، واملــــاء والتــــير، واهلــــواء واألرض، 
ــه  والســباع واهلــوام، واجلبــام والبحــار، و ــا نشــبه، نو حــدثد  ــن عــدم نخــك النــاس بأحاــام الّل

 ببحانه؟
 الاــون شــيء طبعــاا ال مياــنهم نن يقولــوا بــأن املتــالة حــدثد  ــن األوم، شه ل يفغــرّي يف

حــىّت' يــؤّدي  غيــريه شىل املتــالة، ولــو ةــرض  ــن الــزال م والقي ــاناي و ــا نشــبه، ةهــي بــاألخرة 
  رحط شىل اإنسان العاصي ألحاام الّله ببحانه ـ  ما ثبد يف حمّله ـ.

شهن ق ةاملتالة يف املسلمني ننقسهم ونابعة  نهم، وليسد  ّلهـا  ر بطـة مبـا يـّدعى'ق  ـن 
 ية،  متالة السال  و ا نشبه شالّ التيء القليت.املتالة العامل

وعليهق ة ها نردنا رةـط ن ثـر املتـا ت، ةلـين علينـا شالّ نن نرحـط شىل نحاـام اللّـه بـبحانه، 
وللمثــــام نــــك ر  تــــالفنيق   تــــالة الســــان والبطالــــة( و  تــــالة القســــاد اجلنســــي( ة  مــــا 

ملتــالفني  ــن بــاب اّ مــا يرحعــان  تــالفان يتــاو  نهمــا  ــت بــالد اإبــالم، وه رنــا هــا ني ا
 شىل احلّاام وشىل اال ّ ة  عاا ق

 

 مشكلة السكن والبطالة
 

نّ ا  تالة السان والبطالة، ةقد  وّلدي  ن عدم  حريّة األرض( ةقي احلـديثق األرض 
( و ــن عــدم  حريّــة العمــت والاســ  والفيــارة( ةقــد وردق النــاس  ســّلطون 1لّلــه وملــن عّمرهــا 

 (.2ننقسهم على ن واهلم و 
ة ها ا بيحد األرض ملن يريد البنـاء والعمـران، وا  يحـد القرصـة ملـن نراد العمـت والاسـ ، 
 ــوّةر للنــاس املــام واألرض، ةيبــين  ــت انســان داره يف نرض اللّــه الوابــعة وبــاأل وام الــ  حصــت 

ان عليهـا  ـن نّي  سـ  و ـارة شـاء ـ حـىّت'  ــن حيـا ة املباحـاي ـ ةـال يبقـى' بعـد هلـن انســ
 بدون بان وال بدون عمت.

ال يقــام ق ةمــاها  قعلــون مبــا  فاحــه النــاس  ــن املــاء والاهربــاء واملواصــالي والفلقــون و ــا 
 نشبه هلن؟
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ألنه يقام ق شها  اند للدولـة ا اانيـاي  اةيـة، ةهـي الـ   فاّقـت بـكلن، وشها  ـان هنـاك 
رحـام األخيـار ،سـني  تـروعاا  فربّع ةبهـا ونعمـد، وال يسـفهان بـاملفربّعني، ةقـد صـنط نحـد ال

 خرييّاا  ثت املساحد واحلما اي وخما ن املاء و ا نشبه يف ،سني قرية ايرانية.
ونّبــن نحــد نصــدقالنا اخلطبــاء نربعــني  تــروعاا احفماعيــاا بــني  ســيد و دربــة و افبــة  

 وحسينية يف خمفلف القرى واملدن االيرانية.
  سيداا يف طهران وحدها. وبىن السيد الربوحردي قدس بره نربعمالة

 ما نّبن  ؤّبن  عهـد الفعـاليم اإبـال ّية ثالوالـة  دربـة وبـبعني  سـيداا يف خمفلـف 
 البالد االيرانية.

و ن نراد اإحصاء، رنى' ان نغل  املتاريط العا ة يف ايران  ـن  أبـين النـاس اّسـنني، 
لــو مجعناهــا لقاقــد عتــراي  ةلــين هنــاك رحــت ديــن شالّ وقــد بــىن'  ؤّبســة نو  ؤّبســاي، ممّــا

 احالآل  ن املؤّبساي بت ن ثر.
واحيها وبعـض البلـدان اال خـر العراقيـة  وهاكا يف العراق ةقد نّبسنا يف  ربالء املقّدبة ًو
ــ مبعونـة اّسـنني ـ ن ثـر  ـن ثالوـأة  ؤّبسـة، بـني  سفوصـف، و دربـة، و سـيد، وحسـينية، 

 و افبة وغريها.
 اانــــاي  اةيــــة، ول يوحــــد  فــــربّع يفــــربّع، ةالفّيــــار هــــم الــــكين ون ــــا شها ل  اــــن للدولــــة ا

يفاّقلون ككه اال  ور لابرتبا ، ةيقو ون بفأبين  تاريط الاهرباء واملاء وغريمهـا، ويأخـكون 
 اال حور  ن الناس.

وقد  ان  تروع  اء النيف األشرآل  تروعاا نهلياا ألحد الفّيـار، و ـكلن  ـان  تـروع  
 تروع  اء و هرباء  ربالء املقدبة  ان نهلياا ني اا. هربالها،  ما ان  

و ن الواًحق انه شها طّبم هلن ل يبم نحد بعـدها يتـاو  تـالة عـدم السـان نو عـدم 
 وّةر اخلد اي، نو عدم العمت، وال  ر قط االجياراي، وال  فا  الاابـ  شىل دةـط بـرققلية ال 

 يدة.يطيقها، ألنه  اثر الد ا ني يف  ت حّي و دينة حد
مث انه بعد هكا العرض املوحز حلت  تالة السان والبطالة ي عرآل جبزمق ان احلاو ة ـ هي 
ــعه اإبــالم قبــت نربعــة  وحــدها ـ  بعــث  تــالة الســان والبطالــة، وشالّ ةــ ن احلــّت بســي  ًو
عتــر قرنــاا ـ وهــو بلســلة  ــن احلرّيــاي ـ وشها ا طلقــد هــكه احلريــاي ةلــين علــى احلاو ــة شال 
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لسليم( لبناء الدور واملنتئاي واملراةم وقوهـا، واإشـراآل الاا ـت حـىت ال جيحـف  الفخطي  ا
 الفّيار يف اال حور وقوها، ورعاية األ ن، وقو هلن.

هكا وقد قـام ا وحـوه  ّـار بعـض الـبالد املقّدبـةق اّن احلاو ـة لـو نهنـد لنـا، جلعلنـا  ـن 
املـاء والاهربـاء والفلقـون وبـالر اخلـد اي  لن البلدة املقّدبة  دينـة  ثاليـة، يف  ـّت شـيء، يف 

ويف انتـــاء حمطّـــاي لاهاعـــة والفلقـــزة، و طـــاراي حمليـــة ودوليـــة، وغـــري هلـــن، وللدولـــة احلـــم يف 
 اإشراآل علينا حىت ال جنحف ام الناس.

 

 مشكلة الفساد الجنسي
 

املتـالة ونّ ا  تالة القساد اجلنسي، ةللحاو ة اليد الطوىل' يف اثار ا، وهلن ألّن هكه 
ال  اون شالّ  ن حهة عدم الزوا ، وعدم الزوا  نا ج بسب  احلاو ة  ن حانـ ، واال ّ ـة  ـن 

 حان  آخر، وهلن على' خالآل  وا ين اإبالم والعقت.
ن ــا احلاو ــة ق ةالقــراآل قوانينهــا، ةاجلنــدي املاّلــف ـ  ــثالا ـ  قــف احلاو ــة بربااهــا 

ن الـــزوا  املباـــر، والطالـــ  والطالبـــة  قـــف احلاو ـــة العســـارية الظاملـــة ن ـــام  واحـــه، ومتنعـــه  ـــ
 مبناهيها املنحرةة ن ام  واحهما، وهاكا.

ونّ ا اال ّ ة ق ةاملهر املغاىل' ةيه، والرغبة امللحـة يف  يئـة الوبـالت احلديثـة الغاليـة، واحلصـوم 
 هلـن على بيد  سفقت، ووبيلة نقت راقية، ووئيقة ادارية عالية، وشـهادة درابـية عليـا، وغـري

مما بّب  بطوء حر ة الزوا ، وبالفاا نّدى' هلن شىل' عـدم الـزوا ، ايـث ل يبـم ن ـام التـاب 
والتابة شالّ اإقراآل اخللقي ـ وهكا  ا يتفاي  نه اوفمط ـ نو  بد اجلـنن، وهـكا  ـا يوحـ  

 ن راًاا واعراًاا ـ  ك ورة يف الط  قدميه وحديثه ـ.
هليمـة املاديـة الغربيـة والقـوانني الاابفـة شىل العـراق نيق قبــت وا: أله ـر حيّـداا وهلـن قبـت ا

احلـــرب العامليـــة الثانيـــة ـق  يـــف ان الـــزوا   ـــان ابـــال ّياا مبعـــىن الالمـــة و ـــن دون املتـــالفني 
املـك ور ني اطالقـاا، حـىت  ـان  ـن ال يفـزّو   ـن البنـني والبنـاي ـ يف بـّن  باـر ـ  ـورد  عّيـ  

 الناس واحياناا ا درالهم.
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 اإلسالم وقانون التهريب
 

ق  ــن القــوانني الــ   صــادم الافــاب والســّنة ـ بالصــراحة ـ قــوانني الفهريــ ،  66املســألة 
الســــارية املقعــــوم يف  اةــــة بــــالد اإبــــالم، بينمــــا ال  ريــــ  يف اإبــــالم اطالقــــاا، ال بــــني بــــالد 

 اإبالم، وال بينهم وبني غريهم.
ةألن املسلمني  لهم ا ّ ـة واحـدة ـ  مـا عرةـد  ـ وهلـم اّ ا انه ال  ري  بني بالد اإبالمق 

حريّــة الفيــارة والاســ  و ــا نشــبه، وان  ــا حعلــه مجاعــة  ـ ب شــارة  ــن األحانــ  ـ حــدوداا 
حغراةيــة بــني بــالد اإبــالم، ال يــفمان  ــن متزيــم الــبالد و غيــري القــانون الســماوي الــكي قــّرر 

 الوحدة واحلريّة.
د اإبـالم وبـني بـالد غـري اإبـالمق ةألنـه لـين للفهريـ  عنوانـاا ونّ ا انه ال  ري  بـني بـال

 حمر اا يف قوانني اإبالم حىّت مينط.
 نعم هنا ن ران البّد  ن رعايفهماق

 

 األمر األول
 

ـوع ال ـررق وقـد  قـّدم انـه شخصـي ـ  مـا هـو نـوعي ني ـاا ـ ةـالال م ق نن  جي  رعاية  ًو
 ــان ًــرراا طقيقــاا، نو ي ــّر نقســه ًــرراا بالغــاا، ةــ ها    ال يعمــت املســلم شــيئاا ي ــّر احخــرين وشن

 ان حل  الب اعة  ن البالد غري اإبال ية يوح  ًرر املسلمني ل جيز هلن،  ما انّه شها  
 ــان  صــدير الب ــاعة  ــن بــالد اإبــالم شىل' غــري بــالد اإبــالم ي ــّر املســلمني ل جيــز هلــن 

 ني اا.
 ي شىل بلــد آخـر  ــن  بــالد اإبـالم، ةــكلن  بــا ، ن ـا الفصــدير واإبـفرياد  ــن بلــد شبـال

 بت احياناا يدخت يف ابفحباب الاس ، و ا شىل' هلن  ن عناوين اإبرتبا .
و ــكلن احلــام يف شــغت نهــت بلــد شبــال ي يف بلــد آخــر ابــال ي، ةامــا انّــه ال حــّد بــني 

دمها شىل النيـــف األشـــرآل و ـــربالء املقّدبـــة يف اإبـــفرياد والفصـــدير، وههـــاب انســـان  ـــن نحـــ
احخــر، واإ فســاب ةيــه، والعمــت نحــرياا نو ابــفييار غــريه ةيــه،  ــكلن حــام القــاهرة وطهــران 
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 و ابت وابالم آباد ود تم وبريوي وعمان والرياض، وغريها.
ــوعة، متنــط الفهريــ  ـ عنــدهم ـ و ــان اإنســان  نعــم شها  انــد هنــاك قــوانني  نحرةــة  ًو

ـــاا بســـب   لـــن القـــ وانني املنحرةـــة ل ـــرر  بـــري، ل  ـــم لـــه الفعـــّرض الـــكي يـــزاوم حريفـــه  عًر
(، ال ألن قــانون  نــط الفهريــ  لــه حر ــة، ةياــون حالــه حــام 1للفهريــ ، لاــن لــدليت الًــرر 

 ـــن يســـري بـــني بغـــداد والبصـــرة وهـــو خيـــاآل ًـــرر بـــبط وقـــوه، ة نـــه ال جيـــو  لـــه الســـري لـــدليت 
 ( ، ال لدليت مينط شرعاا عن السري بني البلدين.2الًرر 
خيقى ق انه ل  ان هلكه القوانني  ن نثر، حىّت' قبت نصف قرن،  ط انـه  انـد الـبالد  وال

 اإبال ية حتد حام حاو فنيق احلاو ة العثمانية واحلاو ة االيرانية.
وشّ: نه ــر حيّــداا عــدم وحــود شــيء  ــن هلــن بــني ايــران والعــراق، ال  ريــ  النــاس، وال  

ــط ن ثــام هـــكه الب ــالط، وال احليوانــاي  املواشــي، و  ال الســـال ، وال غريهــا، وامنــا نّوم  ـــن ًو
القــوانني الظاملــة،  ــان هــو البهلــوي األوم، وهلــن بــأ ر ممّــن ن ــوا بــه  ــن الغــربّيني، ةاــان عملــه 
هكا ممّا نثار  عّي  الناس ونصبح  ورداا لفساللهمق بأنه هت  ـن يافسـ   سـباا حـالالا جبلـ  

يره  ـن بلـده شىل بلـد آخـر ممنـوع؟! وملـاها؟!  مـا  ـان الب الط  ن بلد آخـر شىل بلـده، نو  صـد
  ورد  ساللهمق بأنه هت  ن يساةر بقراا حالالا  ن بلده شىل بلد آخر ممنوع؟! وملاها؟!

 وهكا احلام حار يف السال  ني اا، شالّ شها  ان هناك حمكور خارحي نو عنوان ثانوي.
هت املدن  سّلحني بالبندقية واملسـّدس واّ: نه ر  يف  اند العتالر العراقية، و ثري  ن ن

و ا نشبه، حىت حاء عبد الارمي قابم، ومجعها  ن بينهم، وهلـن  قّد ـة لنتـر بـيطرة الغـرب 
علــى' بــالد اإبــالم ن ثــر ةــأ ثر، وصــار  مــا نراد الــكين ن ــوا بــه، وعنــد  ــا نمّت قابــم خد فــه 

ر  طبيقـــاا لقـــوانينهم و بـــادلهم وانفهـــى'  قعولـــه ههبـــوا بـــه، ونعطـــوا الـــدور لغـــريه ممّـــن  ـــان ن ثـــ
 ونهداةهم.

 

 األمر الثاني
 

جي  رعايـة   ـا يتخصـه شـورى الققهـاء  ـن  نـط اإبـفرياد والفصـديرق وهـكا عـام للاـت، 
خبــالآل األوم الــكي  ــان خاصــاا بال ــرر التخصــي، ة نــه شها ل يصــّدر التــورى' ن ــراا بــاملنط،  
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ـــخ ث   ـــان  ـــّم لاـــت انســـان نن يقعـــت  ـــا يتـــاء  ـــن مماربـــفه احلريـــة اإبـــال ية شالّ  ـــا شها ش 
 ال رر، بينما شها نصدر التورى' املنط ل جيز بالعنوان الثانوي وشن ل يتّخث هو ال رر.

علماا بأّن  ثـت هـكين األ ـرين لـين هـو شالّ ن ـراا ثانويّـاا، ال قانونـاا نّوليـاا، ةمـادام ال ـرر، نو 
التورى' املنـط، عـاد املمنـوع  باحـاا،  مـا هـو احلـام املنط  ان ممنوعاا، ة ها ار قط ال رر نو رةط 

 يف  ت القوانني الثانوية.
 

 المخّدرات المفسدة
 

ن ـا املخـّدراي املقسـدة ق ةحاهلـا حـام اخلمـر يف  ـون الفحـرمي نوليـاا، والقـوانني العامليـة الـ  
بلـد، هـي الـ   قوم بأنـه ال  ـم ولـن اال  ـم املّفحـدة الفـدّخت يف التـؤون الداخليـة لاـت بلـٍد 

نوحبـــد هـــكا القســـاد العـــاملي، حيـــث  صـــنط بعـــض الـــدوم املخـــّدراي علـــى'  ـــرنى'  ـــن العـــال 
و ســمط  نــه، و ــن الطبيعــي نن ينفتــر بعــد هلــن بســب  الــكين يريــدون القســاد واإةســاد، نو 

 األربا  الطاللة، نو  ا نشبه هلن.
 

 طريق الحل
 

 -واحلّت ااحة شىل العمت يف ثالثة نبعاد ق 
 الب عد الدوا . - 1
 الب عد احلاو ي . - 2
 الب عد التع  . - 1

ن ــا األوم وهــو الب عـــد الــدوا ق ةلمــا  قـــّدم  ــن انــه شها ل ياـــن هنــاك قــانون دوا يوقـــف 
 نفيي املخـّدراي عنـد حـّدهم، لاـان  ـن الواًـح ق نن  نفتـر املخـّدراي بصـورة نو بـا خرى، 

ة يف هكا اوـام وقو  هـا ال  قلـط اجلـكور، ألّن  ثـت هلـن  ثـت  ـن يـرتك املـاء والعقوباي املقرًو
املفعّقن املوّلد للبم واجلراثيم واأل راض باقيـاا، ويهـفم هـو بقفـت بّقـة بقـة، والق ـاء علـى' حرثو ـة 

 حرثو ة، وعال   ريض  ريض.
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ونّ ــا الثــا: وهــو الب عــد احلاــو ي ق ةــألن احلاو ــة هلــا النصــي  األوةــر يف حــّت املتــالة، 
لوقاية نّوالا، وقاية دعالّية وابعة  ترية شىل  قابده ونخطاره، وبقرض العقوباي ثانياا، وهلن با

عقوبـــاي  نابــــبة وبعيــــدة عــــن اإةــــرا  والفقـــري  املوحــــودين اليــــوم يف الــــبالد اإبــــال ية وغــــري 
اإبــال ية ـ   ــن اإعــدام شىل الســين ب ــعة نيّــام ـ ومبــأل ةــرا  التــباب ثالثــاا، ةــ ن ابــفعمام 

 -راي  ن نببابه الرليسة القرا ، قام التاعر ق املخدّ 
 اّن القرا  والتباب واجل دة                         قسدة يف املرء نّي  قسدة

ال شــن اّن  ــّت الثالثــة نعمــة، شها ابــفقاد  نهــا اإنســان ابــفقادة صــحيحة، بــأن يصــرآل 
شـبابه يف بنـاء احليـاة وعمـت  اإنسان ـ  ثالا ـ ةراغه يف اصال  نقسه ونقـط احخـرين، ويسـفعمت

 الصاحلاي، ويسفعمت حد  ه يف اعانة الناس وانتاء املؤّبساي اخلريية و ا نشبه.
لان نقن هكه الثالثة شها  ر د وشأ ا صاري  قسدة، قام ببحانهق  نل  ر شىل اّلكين 

نقمـة، وهاـكا،  (  ةالعنـ  ـ  ـثالا ـ نعمـة لاـن شها نصـبح ،ـراا انقلـ 1بـد لوا نعمـة اللّـه  قـراا( 
 وغري هلن ممّا يقط على' عا م احلاو ة يف اإصال .

ون ا الثالث ق وهو الب عـد التـع  ويـر ب  باال ّ ـةق ةـ ن الرتبيـة الصـحيحة االميانيـة، و تـغيت 
التباب، و زوجيه،  ن نهّم نبباب ا قاض املناراي بت انعدا ها، وشالّ  ان  ثله  ثت  ا قاله 

 التعر املتهورق
 يف البحر  افوةاا وقام له   نلقاه

 ايّــاك ايّـاك نن  بفــّت باملــاء        
 
 

 القانون والمصطلحات الموّحدة
 

ق يف اإبـــــالم  صـــــطلحاي  وّحـــــدة يف  ـــــت األبـــــواب، نخـــــكاا  ـــــن نبـــــواب  67املســـــألة 
العبــــــاداي شىل' نبــــــواب العقــــــود وااليقاعــــــاي، شىل' نبــــــواب الق ــــــاء والتــــــهاداي، شىل' نبــــــواب 

م التخصـــّية، شىل نبـــواب احلـــدود والـــدياي والقصـــان، شىل' نبـــواب املـــوا ين واملااييـــت، األحـــوا
شىل' نبـــــواب النقـــــود، شىل' نبـــــواب األخـــــالق واحداب، وهاـــــكا شىل نبـــــواب األةـــــرا   األعيـــــاد، 
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 واألحزان  الوةياي.
وال خيفلــف يف هلــن التــيعي عــن الســيّن يف اجلوا ــط والاّليــاي، وشن  ــان يف املصــطلحاي 

فالآل بيــنهم، ةقــي القــروع واجلزليــاي،  ــط احفقــال عا ــة التــيعة باصــطال  خــان هلــم، اخــ
 وعا ة السّنة باصطال  خان هلم ني اا.

 ــثالا ق التــيعة والســّنة  المهــا حعــال الســنة اهليريــة واألشــهر القمريــة  يزانــاا لال  ــور الدينيــة 
س، وعــّدة النســاء، و مــين رنس املر بطــة بالز ــان،  الصــيام، واحلــج، والعيــدين، والبلــو ، واليــأ

 السنة، وبنة الز اة للكه  والقّ ة،
نعــم يف الز ويّــة املربوطــة بالتــمن،  ثــت األنعــام والغــاّلي الســنة مشســية، وقــد نــّوه بــبحانه 
و عاىل يف القرآن احلايم باألشهر القمرية حيث قام ببحانهق  شن  عّدة التـهور عنـد اللّـه اثنـا 

 عــاىل' نبــا ي بعــض التــهور ةقــام بــبحانهق  شــهر ر  ــان الّــكي (  مث ه ــر 1عتــر شــهراا( 
 (.2ا نزم ةيه القرآن( 

ن ا الرواياي الواردة يف هكا التأنق ةهي ن ثر  ن نن حتصـى'، وقـد ه رنـا يف بعـض  فــبنا 
الفارخييــةق ان الفاريس اهليري بدء يف   ان الربوم صلى اهلل عليه وآله وبلم ال  ا بعـده ـ  مـا 

 بعض نهت الفواريس ـ. قام بكلن
 مـــا ان  ـــت التـــيعة هلـــم  ـــارخيهم الز ـــا: اهليـــري القمـــري ةيمـــا يـــر ب  بـــا  ورهم اخلاصـــة 
بالوةيــاي واألعيــاد،  ثـــت نةــراحهم مبواليــد املعصـــو ني علــيهم الســالم، وعيـــد الغــدير واملبعـــث، 

 ــام احلســني و ثــت نحــزا م بوةيــاي املعصــو ني علــيهم الســالم، ويــوم عاشــوراء، ويــوم نربعــني اإ
 عليه السالم  ـ

نعم  ت املسلمني يترت ون يف  ولد الربوم صلى اهلل عليه وآله وبلم  ا بني الثـا: عتـر 
  ن ربيط األوم وبابط عتره ـ.

ةـالال م ارحـاع  ـت هلـن ـ يف قـوانني الـبالد ـ وشلغـاء األعيـاد الوطنيـة، والسـنواي واألشـهر 
ا  ـــن بنـــود القو يـــة، نو  ـــن الثقاةـــة الغربيـــة الـــ  امليالديـــة، والتمســـية، و ـــا نشـــبه هلـــن، ة  ـــ

 شاعد يف البالد اإبال ية، ش ا جبهت نهت البالد وش ا بقعت املسفعمر.
و ان هلن  ن األبباب املهّمة إبقا  الفقاهم بني املسلمني، ومتزيم وحد م،  ما  ان 

صــا هم ابــت اللّــه هلــن  ــن احلــواحز النقســية الــ  نوحــدوها يف ننقســهم  قابــت وحــد م واعف
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مجيعــــاا، شىل' حانــــ  احلــــواحز اخلارحيــــة اجلغراةيــــة، واللونيــــة، واللغويــــة، و ــــا نشــــبه هلــــن، الــــ  
 نوحدوها يف بالدهم  قابت بوابّيفهم ووحدة نراًيهم.

مث بنــوا علــى  لــن الفمزّقــاي شحيــاء احثــار القدميــة الســابقة علــى اإبــالم وبّلغــوا هلــا يف  ــت 
،  ثـت شحيـاء ةرعـون يف  صـر، ومنـرود يف العـراق، و ـورك يف ايـران، شىل' بلد  ن بالد املسـلمني

 غري هلن.
وحـــىت' ان املـــر بطني بـــالغرب غـــرّيوا نبـــا ي العبـــاداي و را زهـــا،  ـــثالا غـــرّي ا ـــا ورك األهان 
والصالة شىل الرت ية، وغرّي كلوي ابم املسـيد شىل القاربـية، شىل' غـري هلـن ممـا هـو  ثـري، ولـو 

 فــاب كــكا الصــدد أل اــن مجــط  علو ــاي  ثــرية يف األبعــاد الــ  ه رناهــا  فيــاو    اريــد  فابــة
  ئاي الصقحاي.

 

 لقد صدق الملك
 

و ــن بــاب اللطيقــة، اّن هاي  ــرّة قــام حــا م  غــرور  ــن حّاــام بــالد اإبــالم، لقــد صــار  
 ــت شــيء عنــدنا  ــن  نفوحا نــا الوطنيــة، ةافبــد شحــدى الصــحف  عليقــاا علــى  ال ــه  قــومق 

د صدق امللن، ةقد  ند ههبد شىل  يار ه يف يوم عيد، ةرنيـد قصـره  ؤثثـاا نحسـن نثـاثق لق
ـــر ك ا ريايـــة، ونوان يابانيـــة، وبـــفالر روبـــية، وقنقـــاي بريطانيـــة، ونطبـــاق  بســـّياد ايطاليـــة، وةـ 
صــينية و... وملــا حــالوا بطعــام الغــداء، رنيــد ةيــهق االر  الفايلنــدي، والبصــت اهلنــدي، واللحــم 

 دي و... نعم لقد صدق امللن.النيو لن
 وهكا  ثام الصطالحاي املسلمني احلاًرة.

و ــكا احلــام يف نو ا ــم، و ســاةا م، وعمال ــم ونحــزا م، ونةــراحهم، وبــوابقهم القرعونيــة 
 والنمرودية و ا نشبه، ةهت  بقى' ا ّ ة واحدة بعد هلن؟

 ـ  ط  ت هلن؟وهت  بقى' ا خّوة شبال ّية ـ غري لقظية للدعاية واإبفهالك 
 وككا بقطد عزّة املسلمني و را فهم،  يف ال وقد نصبحوا  ما قام التاعرق

 و قرّقوا شيعاا ةات قبيلة                             
 ةيها ن ري املؤ نني و نرب         
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 (.1هكا وقد قام  عاىلق  العزّة لّله ولربوله وللمؤ نني( 
دة،  ـا نصـاب غريهـا  ـن الفغيـري والفبـديت،  مـا قـد نعم ، لقـد نصـاب املصـطلحاي املوّحـ

( 1غرّيوا القانون اإبال ي  ن قبت ونقلوا  اانه احيانـاا القـوانني الغربيـة حرةيـاا، يقـوم الـبعض 
يف   فابهققـــد ياـــون الفقنـــني وبـــيلة  هّمـــة لابـــفقادة  ـــن التـــرالط األحنبيـــة، وهلـــن باقفبـــاس 

ـعد قانو ـا املـد:، شه نحاام شا لة  ن بعض اوا يط القانونية ،  ما حدث ملصر حينمـا ًو
اعفمدي  ثرياا على القانون املد: القرنسي،  ما ان  ر يا قد نقلـد القـانون املـد: السويسـري 

 نقالا يااد ياون حرةياا، ونببغد عليه صقة رمسّية وحعلفه قانوناا  دنياا  ر ياا....
لقظهق نهم الفقنيناي احلديثـة يف العـراق... ويقوم يف باب الفقنيناي احلديثة يف العراق  ا 

 قنني نحاام العقوباي يف قانون العقوباي البغدادي الكي بّنه القالد العام للقّواي الربيطانية 
ــة... وصــار  ــن الــال م قبوهلــا احن بعــد نن خطــا العــراق خطــواي البــأس كــا يف   ــمار  اّفّل

 الفقّدم اإحفماعي.
  

 القانون عند المسلمين
 

ق ال قــــوانني  تــــريعية  ــــن صــــنط البتــــر عنــــد املســــلمني، وامنــــا يصــــح عنــــدهم  68املســـألة 
ـــوعاي،  فطبيـــم  لـــي  القـــوانني الفطبيقيـــة، نيق  طبيـــم  ليـــاي التـــريعة اإبـــال ية علـــى املًو

 ( على' عقد الفأ ني.2( على التيء القال:، نو  طبيم  نوةوا بالعقود( 1 الًرر(  
ن نو  اان، ل يان ملا قـ ّنن  ن القانون الفطبيقي نثر، ةـ ها ل ة ها ل يان انطباق يف   ا

يان  ثالا خرو  الب الط نو دخوم الب الط شىل البالد ًررياا ة نه حينئـك ال مينـط بعـد نن  ـان 
اا، علماا بـأن املنـط عنهمـا  ـان بسـب  شـورى الققهـاء حيـث  ـان  ـت واحـد  نهمـا  ممنوعاا ةًر

 عنهما  ن غري شورى الققهاء، ةال نثر للمنط.ًررياا، وشال بأن  ان املنط 
و ــكا يف األًــرار القرديــة، ة نــه شها ل ياــن ًــرر، نر قــط الفحــرمي، وهلــن  ــالوقوآل عنــد 
ـــوعاا  ـــن قبـــت شـــورى الققهـــاء ة نـــه ل  ـــرم شها ل ياـــن  اإشـــارة احلمـــراء،  ةيمـــا ل ياـــن  ًو

ـوع   ـن قبـت بـلطة غـري  تـروعة يقـوم ًررياا ةييو  للسـالم خمالقفهـا، وشن  ـان القـانون املًو
 (.1باملنط عند خمالقفها 
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 ولكا ةال قانون نبابي يف اإبالم ـ شالّ  ا يف الافاب والسّنة ـ.
وعليه ق ةال حاحـة شىل  قسـري وشـر  املصـطلحاي القانونيـة ـ غـري  ـا يف الافـاب والسـّنة ـ 

ــوعة بتــريّاا، حيــث ا ــم ـ  ــث ــعوا  صــطلح ممــا يسفتــات بــكلن علــى القــوانني املًو الا ـ ًو
ــة( يف شــّدة العقــاب وخقفــه، ملــن نحــرم، مث يســأمق  ــا املــراد بــاألوم  ــة( و بــوء النّي  حســن النّي

 والثا:؟
ــوعة  طبيقـاا  ــن قبــت  ا ـا يف التــريعة ة نـه ال حاحــة شىل  ثــت هلـن، ألنــه ش ـا القــوانني املًو

ـــيهم ننقســـهم، وهـــكا لـــين ب شـــاام، ألن التـــورى قـــالم  شـــورى الققهـــاء، ةتـــرحها  و ـــوم شل
دالماا، وميان ابفعالم  ا قصدوه  ن ننقسـهم، وش ـا  صـطلحاي الافـاب والسـّنة املـك ورة يف 
ــط التــورى اصــطالحاا، واخفلــف يف  القــوانني، ةتــرحها حســ  نظــر شــورى الققهــاء، وشها ًو

  قسريه بينهم، ةاملرحط هو القهم العريف  ن الافاب والسّنة.
لفطبيقية اشاام مجود القانون، وامنا يـرد هلـن علـى القـوانني  ما انه ال يرد على القوانني ا

ــعي ألحــت حمدوديــة الواًــط  ــّد بطبيعفــه  ــن الفطــّور  ــعية ةقــ ، وهلــن ألن القــانون الًو الًو
املوا   للز ان، ةيلزم  عديله نو  بديله، لان الواًـعني و ـن شلـيهم  رصـون علـى' بقالهـا  ـي 

 لناس كم، ةريد عليه اشاام اجلمود.ال   زّيف آرالهم، وال يققدون ثقة ا
ــط ح ســفنان اا يعــه  نــط العلمــاء  ــن شــرحها نو الفعليــم  ويف املثــام القــدمي يقولــونق ملــا ًو
ط نابليون قانونه،  ان يسفغرب  ن نّي شـخث  ـاوم شـر  قانونـه نو البحـث  عليها، وملا ًو

 ةيه.
ــعد ق بــت نصــف قــرن  ــان احلاــام ويف املثــام احلــديث رنينــاق ان قــوانني املتــروطة الــ  ًو

  اولون بقالها وعدم املساس بتأ ا،  ط ان الز ن قد  قّدم عليها ةرابس.
 

 القانون إذا كان فيه غموض
 

ـعية ـ عنـدنا ـ ألن واًـعي  لـن القـوانني،  69املسـألة  ق ال يهـم الغمـوض يف القـوانني الًو
ـــو راء و ـــن  ـــيهم، ةـــ  م هـــم املرحـــط يف بـــواء شـــورى الققهـــاء، نم اولـــن، نم األعيـــان، نم ال شل

ـــوعة الـــ  مسّيناهـــا  الفأطرييـــة( وامنـــا الـــكي يهـــم هـــوق الغمـــوض يف  ـــن ق ـــوانينهم املًو  ـــرادهم   
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 القوانني الترعية الالية، املوحودة يف الافاب والسّنة، مما يسفدعي بس  الاالم حوله ةنقومق
ملســــفعمت يف املعــــىن ان الغمــــوض ةيهــــا قــــد يرحــــط شىل اللقــــ ،  ثــــتق اللقــــ  املتــــرتك، نو ا

 اوا ي حىت احفمت ةيه اإشرتاك، نو املبهم.
 ةمن األوم  القرء( يف احية املبار ة املترت ة بني  الطهر واحليض(.

و ن الثا: ق صيغة األ ر املسفعملة  ثرياا يف الندب، حـىت' قيـتق انـه نوحـ  اإشـرتاك بـني 
  الواح  واملسفح (.

 الوطن( و الغناء( و الاع (.و ن الثالث ق لق   احنية( و 
وقــد يرحــط الغمــوض ةيهــا شىل املعــىن'، مبعــىنق ان اللقــ  واًــح ولــين مبتــرتك وال  ــبهم، 
وامنا املعىن املراد  نه غا ض، ةال يعرآل  اها نراد التارع  نـه،  ثـت لقـ   املـرّوة( ةـاللق  مبعـىن 

الرحـت نم املـرنة ـ و ثـت لقـ    ا يقف يه الرحولة( وهـو  ينتـأ  ـن التـها ة النقسـية( ـ بـواء يف 
  األخالق( و احداب( وهكا القسم قد خيفلف يف  قصود التارع  نه.

 مث ان القرق بني األوم والثا: هوق
نّن يف األومق ال يعلــم هــت املــراد بــه هــو هــكا اجلزلــي نو هاك؟  ثــت  يــد املتــرتك بــني ابــن 

 خالد وابن بار، وال يعلم طل  املوىل' أليّهما.
ا:ق  لي ال يعلم املراد  ن  صداقه، وهلن  ما شها قامق حئين ب نسان، ةال يعلم ويف الث 

 انطباق هكا الالي على انسان  طلم نو انسان  قّيد ـ  ثالا ـ.
وقـد يرحـط الغمـوض ةيهـا شىل ان التـارع نراد اإكـام ةيهـا، ال انـه ل ياـن  بهمـاا يف   ــان 

  ما  قّدم يف  ثام  احنية( وقوها.التارع، وعرض اإكام له يف   اننا، وهلن  
وشرادة التارع اإكام ا ا للفقّية، نو ّكور آخر،  ثت  ا وردق  ن ان اإ ام الصادق عليه 
السالم   فـ  لقـ    ( شىل ثالثـة  ـن نصـحابه، ةقهـم نحـدهم  نـهق انـه ا ريـد  نـه نن يـكه  

ةهــم الثالــثق انــه ا ريــد  نــه حــالء شىل اجلبــام، وةهــم احخــرق انــه ا ريــد  نــه نن يظهــر اجلنــون، و 
 الوطن، ةقعت  ت  نهم  ا ةهمه  ّلصاا  ن السلطة الغامشة.

وقـــد يرحـــط الغمـــوض ةيهـــا شىل  عـــارض النّصـــني، حيـــث وردا يف  ـــوردين غـــري  فصـــاد ني 
واقعـــاا، لاـــن خقـــاء الظـــروآل والقـــرالن بـــب  هلـــن،  مـــا عاجلـــه اال صـــولّيون يف بـــاب الفعـــادم 

 والرتاحيح.
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وض الكي  نتأه اجلهت والسهو واخلطأ والنسيان، و ا نشبه هلن، ةهـو لـين شالّ ن ا الغم
عية الفأطرييـة، ال يف الافـاب والسـّنة، حيـث ان الافـاب  ال يأ يـه الباطـت  ـن  يف القوانني الًو

( والســـّنة الواقعيـــة صـــادرة عـــن املعصـــو ني علـــيهم الســـالم الـــكين 1بـــني يديـــه، وال  ـــن خلقـــه( 
  ن الزلت. عصمهم الّله  عاىل

 واإبفنبا   ن اوفهدين خان بالافاب والسّنة.
ن ــا القــوانني الفأطرييــة الــ  ي ــعها شــورى الققهــاء، ةــال حاحــة ةيهــا شىل اإبــفنبا  لوحــود 
الواًــعني هلــا، ةــيمان ابفقســـارهم عــن املــراد، وشها  غـــرّي ةقهــاء التــورى ـ الواًــعني لـــكلن 

ة ـ نو  غـرّي اةـراد اـالن األعيـان واال ّ ـة والـو راء، ةهـم القانون الفـأطريي حسـ  القـوانني الثانويـ
 املقّسرون ألن األ ر ل يان  قصوراا على األولني ةق .

ــط شــورى الققهــاء قانونــاا مينــط اإبــفرياد للب ــاعة القالنيــة  ــن خــار  بــالد   ــثالا ق شها ًو
لـــــ   نـــــط  اإبـــــالم، وهلـــــن  طبيقـــــاا لقـــــانون الًـــــرر، مث شـــــن يف حـــــدود الب ـــــاعة القالنيـــــة

ابــفريادها، وقــد  بــّدم ةقهــاء التــورى، ةــ ن األ ــر يرحــط شىل ةقهــاء التــورى اجلــدد، وشىل ا ــم 
هت يرون  طبيم الًرر يف  ت نقسام  لن الب اعة، نو بعض نقسـا ها، ةـ ن الققيـه  رحـط يف 

 نربعة ا  ورق
وع . - 1   عىن' لق  املًو
 حدوده . - 2
  عىن' لق  احلام . - 1
 حدود ه . - 1

 ـثالا ق شها قــام التـارع ق  الالــ  جنــن( لـزم  عرةــةق  ـا هــو  عــىن الالـ ؟ و ــا حــدوده؟ 
 هت يتمت الال  الكي بقدر ةارة صغرية نو بقدر ثور  بري ـ و المها  وحود ـ نم ال؟

مث  ا هو  عىن النين؟ و ا حدوده؟ هت يتمت  ـنّين البصـر بـالنظر شىل الـنين ـ  مـا 
يتـــمت هلـــن ـ نو  ـــنّين اليـــد شها ملســـد الـــنين  ـــن غـــري ان الـــنين يف شـــريعة اهلنـــدوس 

 رطوبة، نو ملسفه بتبه رطوبة  الدهن ـ  ثالا ـ نم ال؟ وهاكا.
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 السماحة في القانون
 

( 1ق حيث قام القرآن احلايمق  يريد الّله بام اليسر وال يريـد باـم العسـر(  71املسألة 
(  2ه بالرهبانيـة ولاـن بعثـين باحلنيقيـة السـمحة وقام صلى اهلل عليه وآله وبلم ق ل يربلين اللّـ

شىل' غريمها  ن النصون الاثرية، ةالال م على واًـعي القـوانني الفأطرييـة  الفتـريعية(  الحظـة 
 هلن  هما ن ان، ويفحّقم هلن مبالحظة ا  ورق

رية، األوم ق نن  اون القوانني قليلة  هما ن ان ة ّن طبيعة البتر ال  فحّمت القوانني الاث
 ةياون  اثري القوانني  دعاة لنق ها وعدم اإعفناء كا.

الثـا: ق نن  اـون القـوانني خاليـة عـن القيـود والتـرو  واإبـفثناءاي ـ  همـا ن اـن ـ ةـ ها 
قام  ثالاق حئين بسّيارة، متّان املسؤوم  ن هلن، ن ا شها قامق حئين بسـيارة بـوداء  ـن صـنط 

قعــد، هلــا بــرعة  ــال   يلــو رت يف الســاعة، وغــري هلــن، ة نــه اليابــان، خقيقــة الــو ن،  ر ــة امل
 يصع  على املسؤوم احلصوم عليها بقدر  ثرة قيودها.

الثالــث ق نن ال  اــون  عّقــدة ايــث ال ياــون ةهمهــا يف  فنــاوم عا ــة النــاس، ألن املــراد 
ه وبـلم ( وقام صلى اهلل عليـه وآلـ1ةهمهم وعملهم، ولكا قام ببحانهق  بلسان عريّب  بني( 

 (.1ق شنّا  عاشر األنبياء ا  رنا نن ناّلم الناس على قدر عقوهلم 
الرابـط ق نن ياـون  ــوحز اال بـلوب، ويســّمى' يف التـريعة بقصـت اخلطــاب، قـام بــبحانهق 

ـــه وبـــلم ق اعطيـــد حوا ـــط 1 وآ ينـــاه احلامـــة وةصـــت اخلطـــاب(  ( وقـــام صـــلى اهلل عليـــه وآل
 عليـــه وآلــه وبــلم املـــوحزة والقصــرية،  عطــي  عـــا:  ( ولــكا نـــرى' ان  لما ــه صــلى اهلل2الالــم 

 (.1( والطالق بيد  ن نخك بالساق 1 ثرية و برية،  ثتق ال يـ ف م  بعد احفالم 
ط القانون حس  الواقط املعاك، ال حس  القـرض املماـن، ةـ ن  اخلا ن ق نن ياون ًو

ــّياي هــي شــأن احلامــاء والقالبــقة، حيــث عملهــم  ربــو  باألةاــار وا ألههــان والعقــوم القًر
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ياي والكهنياي، ولين  كلن  نزلة املترّع.  ممّا اًطّرهم شىل القًر
السادس ق نن ي ط القانون يف نلقال  طلقة، ال يف نلقال نسـبية، يعـينق ان ياـون ملطلـم 
النـــاس ال لنســـبة خاصـــة  ـــن النـــاس ـ  ثـــت هلـــن  ثـــت  ـــا يقـــام يف الققـــهق  ـــن اإشـــرتاك يف 

 الفاليف ـ.
م يف اًـــــطرار املتـــــرّع شىل النســـــبياي ةيمـــــا ياـــــون األ ـــــر خاصـــــاا كـــــم،  نعـــــم ، ال ششـــــاا

  القوانني املر بطة باألطباء نو املهندبني، نو اخلطباء، نو  ا نشبه هلن.
الســــابط ق نن ياــــون القــــانون واًــــح املعــــال واحلــــدود  ــــن حيــــث األوم واحخــــر والســــعة 

 وال يم.
يوحــ  الفتــوي ، والتــن يف انــه هــت  الثــا ن ق نن يفيّنــ  يف القــانون ه ــر العلــت، ألنــه

املعيار العّلة نو القانون؟ ة ها قام الطبي  ـ  ثالا ـق ال  أ ت الر ان ألنه حـا ض، ةهـت املمنـوع 
 ن ت احلا ض، وجيو  ن ت الرّ ان احللو نم ال؟

الفابــط ق  بــديت  ــا مياــن  ــن القــوانني العســرية شىل القــوانني اليســرية، ةـــعن النــ  صــلى اهلل 
ـط القـانون علـى'  ـّت 1وآله وبلم انـه قـامق يّسـروا وال  عّسـروا عليه  (  ةـ ها  ـان باإ اـان ًو

عه على الصورة اليسرية، ويف احية الارميةق  و ا ننا  ن املفاّلقني(   (.2 ن الصور ني، لزم ًو
ــط القــانون شالّ بعــد الن ــج الاا ــت يف ههــن املقــّنن، وهلــن  العاشــرق عــدم اإقــدام يف ًو

حــــــوه احراء، و اثــــــري األخــــــك والعطــــــاء، وابــــــفعراض الفيــــــارب واإبــــــفقادة  نهــــــا، بفقليــــــ  و 
واإبفتــارة الفا ــة، ةــ ن بطــيء النمــو بطــيء الــزوام، ن ــا بــريط النمــو ةســريط الــزوام، وقــد قــام 

 التاعرق
 قد يدرك املفأّ: بعض حاحفه                     

 وقد ياون  ط املسفعيت الزلت          
 

 لَجبمع قانون ا
 

ق  ن القوانني ال  جي   راعا ا وحـري بـه السـّنة الطـاهرة هـوق انـه لـو قا ـد  71املسألة 
الدولـــة اإبـــال ية لـــزم احـــراء قـــانون اجلـــ  والعقـــو عّمـــا بـــلف بالنســـبة شىل العلمـــاء والفّيـــار 
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 واحلّاام  ن املسلمني وغري املسلمني الكين يعيتون يف بالد اإبالم.
عليـــه وآلـــه وبـــلم ل يقفـــت نحـــداا  ـــن الثالثـــة وال ابـــفحت ن ـــواهلم وال ةـــ ّن النـــ  صـــلى اهلل 

بـــينهم، وامنـــا عقـــى' عّمـــا بـــلف  ـــنهم، ونحـــرى' قـــوانني اإبـــالم علـــيهم بعـــد هلـــن، ةطبّـــم 
عليهم قانون اإبالم ةيمن نبلم  نهم، وقانون احرتام اإنسان مبا هـو شنسـان ةـيمن ل يسـلم 

 و  ّقار  ّاة الكين ل يسلم  ثري  نهم عند القفح.  نهم،  يهود البيان، ونصارى' جنران،
اّ ــا نن  ابــ  النــاس علــى بــابم نعمــاهلم ويؤاخــكهم كــا ةــال، نعــم نهــدر دم عــدد قليــت 
يف القفح لعظم حر هم، و ـرب حنـايفهم، لانـه  ـط هلـن ملـا نبـلم بع ـهم  وحتـي قا ـت عّمـه 

 محزة عليه السالم ، عقى' عنهم و ر هم وشأ م.
و   ثرة املخالقني واملـر ابني  و كلن ةعت علي عليه السالم  ملا وصت شىل احلام،  ط ًو

 لتثام يف خالةة الثالث وقد متان احن  نهم.
و كا ةعت عليه السالم  يف حرب اجلمت ة نه ملا ئقر كـم عقـى' عـنهم وقـام عليـه السـالم  

ــــن  النــــ  صــــلى اهلل عليــــه وآ لــــه وبــــلم علــــى نهــــت يف هلــــنق   ننــــد  علــــى نهــــت البصــــرة  مــــا   
 (.1 ّاة 

نعـم انـه عليـه السـالم  قــام  ال ـاا يف قطـالط عثمـان ـ  مــا يف  ـج البالغـة ـ يسفتـم  نــه 
رالحة املؤاخكة، لان الظاهر انه  ان اّرد  ديد، ة نّه ل يفياو  يف ةعله عليه السالم   عهـم 

ّلوا داره ودار نصــحابه ةعـت ربــوم اللّــه صـلى اهلل عليــه وآلــه وبـلم  ــط نهــت  اـة، الــكين ابــفح
ونقرباله يف  ّاة، حيث انه صلى اهلل عليه وآله وبلم ل يسـرتد شـيئاا  نهـا، بـت  ـان صـلى اهلل 
عليــه وآلــه وبــلم يــكه   ــّدة بقالــه يف  ّاــة شىل اخليــام الــ  نصــبها يف املعســار خــار   ّاــة 

لسـالم   ـط قطـالط ويعي  ةيهـا شىل نن خـر   نهـا ورحـط شىل املدينـة، و ـكلن ةعـت علـي عليـه ا
 عثمان حيث ل يسرتد  نها شيئاا.

وهكا  ـن نهـّم  ـوا ين العقـت وندّق عال ـاي احلناـة السيابـية، ونًـب  مسـاي الفيربـة يف 
ادارة البالد والعباد، وهلن ألن القالد شها وّر  نقسـه كاـكا ا  ـور،  ـان  عنـاهق  اثـري األعـداء 

 واطّراد  قّد ه  ن حان  آخر.حوله  ن حان ، ور ود اصالحا ه، وعدم منّوه 
مث انـه حـىت' لـو ةـرض ان األ ـر  ـن بـاب األهـّم واملهـّم ـ ال  ـن بـاب اال بـوة ـ لاـان  اةيـاا 

 هلن ةيما ه رناه.
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 مـــا انـــه ل ينقـــت يف الفـــاريس قفـــت نحـــد نو  صـــادرة ن ـــوام نحـــد ـ  ـــن العلمـــاء واحلاـــام 
بــلم علــى'  ثــرة املــدن والقبالــت الــ  واألثريــاء ـ يف  ــت ةفوحــاي النــ  صــلى اهلل عليــه وآلــه و 

 ةفحها، و كلن بالنسبة شىل علي عليه السالم .
هكا وقد ه ر بعض املؤّرخنيق اّن علياا عليـه السـالم   ـان لـه نلـف وام ونلـف قـاض ـ ةـ ن 
صـح  ـ  ـان هلـن دلـيالا علـى اّ سـاع حاو فـه عليـه السـالم  ومشوهلـا أللـف  نطقـة  بـرية حتفـا  

 شىل الواا.
 

 رتداداإل
 

هكا  ن حان ، و ن حانـ  آخـر لـي علم ان املسـلمني اليـوم مبخفلـف طـوالقهم و ـكاهبهم 
وحّاـــا هم وشـــعوكم ليســـوا   ر ـــّدين ألحـــت ا ـــم ال يطّبقـــون نحاـــام اإبـــالم،  مـــا رمبـــا قيـــت 

( وهلـن ألن املـراد 1 سفدالا بقوله  عاىلق  و  ن ل  ام مبا ننـزم اللّـه ةا ولئـن هـم الاـاةرون( 
 الاقر هنا هو  قر العمت ال  قر العقيدة.  ن

و ثت هكه احية  ثت  ثري  ن احياي والرواياي الدالّة على'  قر العمت، ة ن الاقر عبارة 
عن السـرت، ةمـن بـرت عقيـدةا ةهـو  ـاةر، و ـن بـرت عمـالا ابـال ياا واحبـاا برت ـه، نو بـرت عمـالا 

ــج  البيــد  ــن ابــفطاع شليــه بــبيالا، حمّر ــاا بقعلــه ةهــو  ــاةر، قــام بــبحانهق  وللّــه علــى  النــاس ح 
(  شىل 1( وقــام  عــاىلق  لــئن شــارمت أل يــدّنام ولــئن  قــرمت اّن عــكايب لتــديد( 2و ــن  قــر( 

ــــاي  ـــن الربـــوم صـــلى اهلل عليـــه وآلـــه وبـــلم واأللّمـــة الطـــاهرين  آيـــاي ا خـــر، وعــــتراي الرواي
خيقــى' هلــن علــى'  ــن راحــط  علــيهم الســالم الــ  اطلقــد لقــ  الاقــر علــى العاصــي،  مــا ال 

  ف  التيعة والسّنة.
ـــط حامــاا غـــري شــرعي،  مـــا يف  وعليــه ق ةــ ّن ار ـــداد  ــن ل يطبـــم حامــاا شــرعياا، نو ًو
واًــعي القــوانني يف  ــت  ــن اــالن الــو راء واــالن اال ّ ــة، و ــن شلــيهم، يف بــالد اإبــالم  ــن 

 ئاهر يف خالةه. احلاام واملسؤولني، مما ال يساعد عليه الدليت، بت الدليت
 

 كالم الهمداني والحّلي قدس سرهما في االرتداد
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حــىت' ان الققيــه اهلمــدا: رمحــه اهلل ـ وقبلــه العالّ ــة احللــي رمحــه اهلل يف اشــارة ـ ه ــراق اّن 
 ناــر ال ــروري شها ل يرحــط شناــاره شىل'  اــكي  الربــوم صــلى اهلل عليــه وآلــه وبــلم ل ياــن 

 يف الققه ـ. ر داا ـ و كلن نةفينا به 
وامنا نةفينا بعدم ار داده، ألنه  قف ى األدلة، خصوصاا وان هؤالء قد حصـلد هلـم شـبهة 
ــط بعّلــة  ــكا،  ـــ عــادة ـ ةيقولــونق بــأن األحاــام  فطــّورة، وان احلاــم الاــكالي يف اإبــالم ًو

ـط ألنـه ل  اـن علّـة  ـكا، والعلـة  وحـودة اح ن ـ والعلّـة ـ  ـثالا ـ ليسـد  وحـودة احن، نو ًو
  ثالا ـ.

هـكا، مث يـأيت ـ بعـد هلـن  لّـه ـ قـانون األهـم واملهـم، ةـ ن الفاقـري يوحـ  انق ـاض نقـن 
املسلمني عن الدولة اإبال ّية الصـحيحة ممـا  عنـاهق عـدم قيـام احلاـم اإبـال ي، وبقـاء هـكه 

 املآبي ال  نتاهدها ـ والعياه بالّله ـ.
ة الطاهرة، ةقـد ثبـد يف الفـواريس، و ـكلن يف  ما ان هكا الكي ه رناه  واةم ني اا للسري 

الفقابـــري واألحاديـــث،  ـــداراة النـــ  صـــلى اهلل عليـــه وآلـــه وبـــلم للمنـــاةقني الـــكين  ـــانوا نبـــوء 
ـــــن ل  اـــــم مبـــــا ننـــــزم الّلـــــه ةا ولئـــــن هـــــم  باثـــــري  ـــــن الاّقـــــار الـــــكين قـــــام ةـــــيهم  عـــــاىلق  و  

 (.1الااةرون( 
اللّــه بــبحانه ةيــهق  لــن احيــاي املبار ــاي، و ــان وهلــن  ثــت عبــد اللّــه بــن ا يّب الــكي ننــزم 

ــه،   ــن رقوس املنــاةقني، و ــط هلــن نــرى' ان الربــوم صــلى اهلل عليــه وآلــه وبــلم عــاده يف  ًر
و ـى' عـن قفلـه، و تـى' خلـف حنا  ـه، وصـّلى ـ صـوريّاا ـ عليـه، ووقـف علـى' قـربه، ممّـا نّدى' 

 شىل' رحوع  ثري  ن ن باعه عن نقاقهم.
لي عليـه السـالم  مبنـاةقي   انـه األشـّداء عليـه،  ـن ن ثـام األشـعث وغـريه، و كلن ةعت ع

 و كلن ةعت احلسن عليه السالم  ابان  ولّيه للخالةة عمالا.
ــط قــانون ـ يف الدولــة اإبــال ّية املر قبــة ـ  وعلــى هــكاق ةمقف ــى القاعــدة هــوق نن ال يًو

 خالآل هكين األ رين الكين ه رنامها.
 

 شريعةالقانون وتفسير ال
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( ق ال  ـــــم  قســـــري التـــــريعة يف  قـــــاد األدلـــــة األربعـــــة، لغـــــري املســـــفنب   ـــــن 72املســـــألة  

الققهــاء، وهــكا لــين ببــدع يف األ ــر، بــت هــو  منــط غــري الطبيــ  واملهنــدس والقيلســوآل عــن 
  قسري  ف  القد اء يف هكه التؤون، و كا احلام يف  ت نهت خربة.

ــعية  الفأطرييــة( شه ا  ــان ةيهــا غمــوض، ةــال يقســرها شال واًــعوها نو  ــن ن ــا القــوانني الًو
ــــعها التــــورى' يف  قــــام  قــــا هم،  التــــورى' يف الدرحــــة الثانيــــة، بالنســــبة شىل القــــوانني الــــ  ًو
الدرحـــــة اال وىل'، ني الالحقـــــون بالنســـــبة شىل الســـــابقني، و ـــــكلن بالنســـــبة شىل بـــــالر اوـــــالن 

 هم.املعرتآل كا  األعيان واال  ة والو راء و ن شلي
وعليـه ق ةــال يبقــى اــام جلملــة  ــن القـوانني الــ  ه رهــا املقّننــونق  ــن  قســيم الفقســري شىل' 

 ةقهي و تريعي وق الي واداري.
نعم األحهـزة الفطبيقيـة  الق ـاء واإدارة، نو الفأطرييـة  ميلـن اال  ـة والـو راء، شها ةّسـروا 

ير ئيـه هـو  ـن الواقـط،  ـان لـه حـم  القانون مبـا يـراه شـورى املراحـط غـري صـحيح بالنسـبة شىل  ـا
 التااية.

 ةقي الق اء يتفاي شىل الفمييز واإبفيناآل.
 ويف اإدارة يتفاي شىل'  ن ةوق املقّسرـ شن  ان له ةوق اداري ـ وشالّ ة ىل الق اء.

ويف الن اال ّ ة شىل' شورى الققهـاء أل ـم السـلطة العليـا يف الدولـة علـى'  ـا عرةـد، نعـم 
نعلــى'  ــن شــورى الققهــاء ةفقســريهم للتــريعة هــو املــأخوه بــه، واوفهــد الــكي  حيــث ال بــلطة

خيالقهم يف الرني ول يان لـه  قلّـدون حـىت' ير قـي شىل' نن ياـون ع ـواا يف شـورى الققهـاء ل 
يان له  ن األ ر شيء، ألن املقروض ان الناس انفخبوا هؤالء اوفهدين حىت' ياونوا السـلطة 

 العليا يف البالد.
ولو ةرض انه ل  ان ن ثرية يف آراء شورى الققهاء وامنا  ان اإخفالآل بني طـالقفني قـد 
ــعاي اّّر ــة ن يــد نو نقــت، نم يف   ســاوى' عــددمها، بــواء يف األحاــام الققهيــة  ثــت  ــون الًر
وعاي املسفنبطة  ثـت ان الـوطن اإ ـاهي  فـا  شىل اقا ـة بـفة نشـهر، نو ياقـي األقـت ـ  املًو

  نحاــام الــوطن عليــه ـ ةــ ن  ــان اــام ألن يــكه   ــّت  قلِّــد  ــن التــع  شىل رني يف  ر يــ
افهــده ةهــو، وشن ل ياــن اــام لــكلن، وامنــا احفــا  األ ــر شىل البــّد  ــاحلرب والســلم، ةلحــت 
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وعايق  املسألة طريقان يف املًو
 األوم ق الرحوع شىل التع  ةيما يراه حس  نظر اخلرباء العدوم.

 شىل القرعة، أل ا لات ن ر  تات. الثا: ق الرحوع
وعاي، ال يف األحاام.  ال يقام ق القرعة يف املًو

ــوعاي، ألنــا قلنــا ق ا ــا اإخــفالآل بــني شــورى الققهــاء  ألنــه يقــام ق وهنــا الاــالم يف املًو
ـــوعايق ةاحلـــت القرعـــة، نو الرحـــوع شىل التـــع ، ن ـــا القرعـــةق ةللـــنث، ون ـــا اخلـــرباءق  يف املًو

وعي، ويدم عليه آية نهت الك ر ةأل م املرحط يف  ( ، وغريها، ولو باملالك.1  ّت نزاع  ًو
وا ا اإخفالآل بينهم يف األحاام ـ يف  قروض احفيـا  األ ـر شىل البـّد ـ ةـاملرحط اّامـة 
ي ن املفنا عني ـ  ما ه ره الققهاء يف   العليا، ألن الق اء هو الكي  سم األ ر حىت' بني اوفهد 

 بواء طابم رني الق اء رني نحد اجلانبني نو رآى' رنياا ثالثاا.  ف  الق اء ـ
ــوعياا ـ ةاــان لال  ــة  مث لــو ةــرض الرحــوع شىل اال ّ ــة ـ يف حــّت املســألة املخفلــف ةيهــا  ًو
رنيان، نخك باأل ثريـة، حسـ   ـا ه رنـاه يف بابـهق  ـن ان  التـورى'( يف احيـة والروايـة يتـمت 

 هلن.
 

 اف حصانة الشورى من االنحر  
 

ورمبـــا يقــــام ق شها  ـــان شــــورى املراحــــط الققهـــاء، هــــو املرحــــط األعلـــى' واألخــــري يف الدولــــة 
 اإبال ية، ةماها  قعلون ان  ام التورى' شىل اإبفبداد والديافا ورية؟

 واجلواب ق انّه ال ميان هلن ملا يلي ق
دالفهم  لقاليـاا، نّوالا ق ألن اإبفبداد خالآل التـريعة اإبـال ية، ةـ ها ابـفبّدوا بـقطد عـ

 وبقطوا عن  و م  رحط اال  ة  قليداا نو حاو ة.
ط،  ثانياا ق ألن املقروض ق ان األحزاب املسفندة شىل املؤّبساي الدبفورية  راق   ت الًو
ويف األحــزاب العلمــاء العــدوم، واملدربــون الابــار، ونصــحاب الاقــاءاي، شىل بــالر طبقــاي 

انــد القــدرة   فوّ عــة بــني اجلميــط، ةــال يــفمان شــخث نو املثّققــني، وشها  ــان األ ــر  ــكلن  
 مجاعة  ن اإبفبداد.
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وللمثـــام علـــى' هلـــن  ـــرى' انـــه هـــت  ـــفمان شحـــدى الســـلطاي يف الـــبالد الدميقراطيـــة  ـــن 
 اإبفبداد؟

ا ــــا ال  ــــفمان  ــــن هلــــن عــــادة، وهلــــن أل ــــا هــــي يف احلقيقــــة  ؤبســــة يف الدولــــة  ــــن 
 ها، حىت'  فمّان  ن اإبفبداد.املؤّبساي، ال ان  ت القدراي بيدي

 
 

 القانون ومصادره اللفظية والعقلية
 

ق ان التيء الكي ال يفغرّي يف الدولة اإبال ية هـي النصـون التـرعية ـ نعـم  71املسألة 
 ــن الــنث والظــاهر اإصــطالحّيني ـ ا ــا اإحفهــاداي، ةهــي حــىت' يف شــورى الققهــاء ممانــة 

 ر ةيهم الترو .الفغيري وهلن حس  احفهاد  ن  فوةّ 
 ون ا األدلة اللقظية ةهي  األدلة العقلية، ومها  صدران  ن  صادر األحاام.

ن ــا اللقظيــة ق ةهــي الــ   ســفقاد  ــن املطابقــة والف ــّمن واإلفــزام الــكي يقهمــه الع ــرآل، ال 
 اللوا م البعيدة غري الظاهرة  ن اللق  عند نهت اللسان.

ت بوحوبه نو ا فناعه وشن ل يان لق ،  ثـتق ابـفحالة ون ا العقلية ق ةهي ال   ام العق
 اجلمط نو الرةط للنقي ني، نو لل دين الكين ال ثالث هلما.

و ثــت ابــفحالة اخللــف، وابــفحالة وحــدة املر بــة يف املفــأّخر واملفقــدم   انــاا، نو  اانــاا، نو 
واملفـأّخر ـ  ـن األقسـام  شرةاا، نو  ا نشبه هلن، مما ه ره املفاّلمون والقالبقة يف اث املفقدم

 ـ.
و ثت ابفحالة نن ياون اجلزء  ساوياا للات نو ن رب  نـه، و ثـت ابـفحالة اإخـفالآل بـني 
املف ــايقني قــّوة وةعــالا وخصوصــية، و ثــام اخلصوصــيةق نن ياــون الواحــد نصــف اإثنــني، وال 

 ياون اإثنان ًعف الواحد.
 ا مجيعاا شىل الفناقض البديهّي اإبفحالة.شىل' غري هلن  ن اّاالي املعروةة وال   رحعه

ورمبا يقهم القانون  ن اللقـ  والعقـت  عـاا،  ثـت  ـا ه ـره علـي عليـه السـالم   ـن ًـّم آيـة 
ـــاع، قـــام بـــبحانهق  ومحلـــه وةصـــاله ثالثـــون شـــهراا(  ـــاع 1قـــدر احلمـــت والًر (   شىل' آيـــة الًر
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ــعن نوالدهــّن حــولني  ــا ل (  مث اإبــفنفا   نهمــاق 2ني( وحــده، قــام  عــاىل'ق  والوالــداي يًر
 بأن نقت احلمت ـ العادي ـ بّفة نشهر.

وامنا قّيدنا احلمت بقيد العادي إخرا  اإعيا   حمت عيسى عليه السالم  ـ على بعـض 
الرواياي ـ وإخرا   ا  غرّي  د ه بسب  العال ،  أطقـام االنبـوب املفـداوم يف الطـ ، نو  ـط 

طّبيـة مبـا نوحـ  بقـاء الطقـت يف الـرحم ن ثـر  ـن نقصـى'  ـّدة ةرض متديد  ّدة احلمت بوبـالت 
 احلمت شرعاا.

و ـــن هـــكا القبيـــت  ـــا يقهـــم بـــدليت اإقف ـــاء، وهـــو عبـــارة عمـــا يفوقّـــف صـــدق الاـــالم نو 
(  يراد كاق األهت، البفحالة بـؤام نقـن 1صّحفه عليه، ةمثت قوله ببحانهق  وبئت القرية( 

 القرية بؤاالا  قيداا.
  ا يقهم مبقهوم املخالقة، شها ل يان للتر  والوصف وقومها ةالدة بواها.  ما ان  نه

 و نه دليت املالك والقحوى'.
ةاألوم ق  ا يسفقاد  ن الدليت  ن حهة وحدة احلام يف األصت والقرع ـ ابـفقادة عرةيـة ـ 

ةــ ن  ألنــه رمبــا ينفقــت اإنســان  ــن اجلزلــي شىل الالــي، و ــن الالــي يقهــم حاــم اجلزلــي احخــر،
 ـن يـرى النـار اجلزليـة ـ يف بيفـه، يف  ثـام الفاوينيـاي ـ ول يـر غريهـا انفقـت بقطر ـه شىل' ان  ـّت 
نــار حــارّة، و نــه ينفقــت شىل' ان النــار الــ  يف بيــد اجلــار  اــون حــارة ني ــاا، وهــكا اإنفقــام قــد 

 ياون بسب  الفعليت يف الترعياي، وقد ياون بسب  القرالن اال خر.
ا يســـفقاد  ـــن احلاـــم اجلزلـــي باألولويـــة،  مـــا قـــام بـــبحانهق  ةـــال  قـــت هلمـــا والثـــا: ق  ـــ

(  حيـــث يقهـــم  نـــه عـــدم حـــوا  ًـــركما بطريـــم نوىل'، وكـــكا الصـــدد يقولـــون بفحـــرمي 1ا آّل( 
الفصّرآل ةيما لو نن انساناا  ف  على' انالهق انـه ال جيـو  ألحـد نن يتـرب  نـه، ةـكه  آخـر 

 ن املالن ل مينط  ن الرك.به لريك  اءه يف بيفه قالالاق ا
وممــا  قــدم ئهــر الاــالم يف القــرالن العقليــة والنقليــة املافنقــة بــالاالم، بــواء  انفــا لصــرآل 

 الظاهر شىل' غريه، نو جلعت الظاهر ةيما ال ئهور طبيعي له، لوالمها.
 ومما  قدم يعلم ني ااق وحه حم املـوىل' يف العقـاب لـو ل يـأ ر العبـد بتـيء شطالقـاا، ةـرآى
العبد ان داره احرتقد نو نخك اللث ن فعفه نو بـق  ولـده يف البئـر، ةلـم يعـاج األ ـر،  عفـكراا 

 بأن املوىل' ل يأ ره بكلن.
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 هل القانون متطّور أو جامد؟
 

مث ان  ــن البحــث الــكي ه رنــاه حــوم اإبــفنبا ، يســق  النــزاع الــكي حــدث بــني نهــت 
ــعيةق بأنــه هــت القــانون ـ يف شــ رحه ـ  فطــّور، ةيســفلزم اخلــرو  عــن  قصــد املقــّنن القــوانني الًو

لانـه مياشــي الز ــان، نو حا ــد، ةيســفلزم اجلمــود والفوقّـف عــن الفطــّور و ســايرة الز ــان لانــه ال 
وع.  خير  عن هدآل املقّنن؟ وقلناق بسقو  النزاع، ألنه ياون  ن السالبة بانفقاء املًو

ـعية ةمدربـة ال ـط نعم ، لو قام نحـدق بـالقوانني الًو ـو ق ان القـانون ًو فطـّور نوىل'، لًو
ـــط القـــانون حســـ   ـــا يـــراه صـــاحلاا  خلد ـــة اإنســـان، ونّي ةـــرق بـــني اإنســـان املقـــّنن الـــكي ًو
لز انـــه، وبـــني انســـان آخـــر يف  ســـفواه يـــرى  طـــوير هلـــن القـــانون ليوا ـــ  الز ـــان، وقـــد نقـــام 

ال ــه  اّ ــاا بالنســبة شىل (  يف  فابــه دلــيالا علــى الفطــّور ـ مبــا ال يصــح ـ وشن  ــان  1بع ــهم 
 الدليت الكي ه رناه.

قــام ق ان الــنث ينقصــت عــن ارادة واًــعه مبيــّرد صــدوره ويصــبح لــه  يــان  ســفقت يفطــّور 
 بعاا للظروآل، وان الفقسـري جيـ  نن يفـوّخى البحـث عـن النيـة الـ   ـان يّفيـه شليهـا املتـرّع لـو 

ســري، وبالقاًــي الــكي يفــوىّل الفطبيــم، انــه وحــد يف الظــروآل اّيطــة بالققيــه، الــكي يفــوىل الفق
 وهكه النية شها ل  ان هي النية احلقيقية لواًط النث، ةيمان اعفبارها نّيفه اإحفمالّية.

 ويرد عليه  ا يلي ق
 نوالا ق نّي داع ال باع املترّع،  ط ان الققيه والقاًي يساويانه بت قد ياونان نعلم  نه؟

 ت عن ارادة واًعه؟ثانياا ق ال  عىن حمّصت لـق ينقص
ثالثــاا ق  ــا ةالــدة اإحفمــام، ولــو ا بــط اإحفمــاالي الــ  هــي خــالآل الظــاهر، لــزم نن ال 

 ( .1ياون الظاهر حية؟ 
 ال يقام ق ةلماها قالوا ق  شها حاء اإحفمام بطت اإبفدالم(؟

ألنـــه يقـــام ق نوالا ق الاـــالم املفقـــدم عاـــن هـــكا، ألنـــه يقـــومق  شها حـــاء اإحفمـــام ثبـــد 
 إبفدالم(.ا
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وثانياا ق ان  لن الالمة صحيحة يف األدلة العقلية، حيث ان الدليت العقلي ال ياـون شال 
شها قطـــط بـــه، ةمـــط اإحفمـــام ال قطـــط، ن ـــا األدلـــة اللقظيـــة، ةاإحفمـــام ال ي ـــّر، وامنـــا املهـــم 

 النث ـ شها  ان ـ وشال ةالظهور.
 ـكلن،  العـام واخلـان، واملطلـم نعم، لو  ان نـّث وئـاهر  فناةيـان، نو ئـاهر نو نئهـر  

واملقّيد، والقرينة وهي القرينة، ا بط النث، وا بط األئهر، وهكه املباحث  قرو  عنها و سـفدم 
 عليها يف اال صوم، ةال حاحة شىل'  قصيلها يف املقام.

 

 القانون والجمع بين الدين والدنيا
 

ثبيفــه حــىت ال يفزحــز  هــوق ق ان  ــن نر ــان الوصــوم شىل' حاــم اإبــالم مث   71املســألة 
 اجلمط بني الدين والدنيا، ويفم هلن عرب  رحلفنيق

املرحلــة اال وىل'ق بــأن  غــرّي  نــاهج املــدارس القعليــة شىل'  نــاهج ابــال ية شــا لة،  ســفوع  
اإبالم بصورة  ا لة  ن عقالده شىل ةروعه، و ن نخالقه القرديـة شىل آدابـه اإحفماعيـة، و ـن 

ة األطقام، وانفهاءاا باجلا عاي.عبادا ه شىل اقفص  اده وبيابفه، وهلن بدءاا  ن رًو
ــــة الطالــــ  باإبــــالم واحاطفــــه جبوانبــــه  ــــى' شــــهاداي عاليــــة يف  عرة مث بعــــد احلصــــوم عل
الوابـــعة، يـــدخت الطالـــ  يف حا عـــاي  ّصصـــية،  عـــّدة للحصـــوم علـــى'  ّصـــث يف الطـــ  

جلديدة، وبكلن ي ؤ ن خطر القصت بني واهلندبة واحلقوق و ا نشبه هلن  ن العلوم العصرية ا
 الدين والدنيا.

(   1ون ـــا املرحلـــة الثانيـــة ق ةبـــأن يـــدخت مجلـــة  ـــن رحـــام الـــدين يف بـــلن اال  ـــور الدنيويـــة 
 الط  واهلندبـة وشـبهها، و صـلوا علـى شـهاداي عاليـة ةيهـا، ةياونـوا رحـام دنيـا يف نقـن 

ا يف بلن اال  ـور الدينيـة، و صـلوا الوقد الكي هم رحام دين، ويدخت مجلة  ن رحام الدني
علـى' شـهاداي عاليـة ةيهـا، ةياونـوا رحـام ديـن يف نقـن الوقـد الـكي هـم رحـام دنيـا، وكـكا 
يــفّم الفقــارب بــني األ ــرين الــكين  ــن طبيعفهمــا الفباعــد، شال شها اخــك مبنهــا  اللّــه بــبحانه يف 

 نيا.الفقارب ـ بت الفوحيد ـ ويأ ن خطر اإنقصام بني الدين والد
وألحـــت  ـــا ه رنـــاهق  ـــن ان  ـــن طبيعفهمـــا الفباعـــد، رنينـــا اليهـــود اقـــا وا شىل الـــدنيا و ر ـــوا 
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اقــا وا شىل الــدين و ر ــوا  -ابفــداءاا -(   ورنينــا املســيحيني 1الــدين  وا شــربوا يف قلــوكم العيــت( 
ا وا شىل الـدنيا (  وملا عيـز الغربيّـون عـن الـّدين املبفـدع وحـده، اقـ2الدنيا  ورهبانّية ابفدعوها( 
 وحدها، وصاروا  اّديني.

هكا وقد روي عن ربوم الّله صلى اهلل عليه وآله وبلم شنّـه قـامق ننـا هو عينـني نيق عـني 
شىل الــدنيا، وعــني شىل احخــرة، والــدين احلقيقــي هــو هــكا، ألن لانســان روحــاا وحســداا، ولاــّت 

 الال م نن يهّّيء اإنسان نقسه هلما. قو ا ه و فطّلبا ه، و لن الّله ببحانه دنيا وآخرة، ة
وقد نشار شليه القرآن احلايم، حيث قامق  ةمن الناس  ن يقوم ربّنا آ نـا يف الـدنيا و الـه 
ـــا آ نـــا يف الـــدينا حســـنة ويف احخـــرة حســـنة وقنـــا  يف احخـــرة  ـــن خـــالق، و ـــنهم  ـــن يقـــوم ربّن

 ( .1عكاب النار، ا ولئن هلم نصي  ممّا  سبوا( 
ــّت  نهمــا  نعــم، ان ديــن  وبــى' وديــن عيســى'  الــكي ننزهلمــا اللّــه  عــاىل عليهمــا  ــان يف   

رِّةـــــون الالـــــم عـــــن  دنيـــــا وآخـــــرة، لاـــــن هـــــكا الـــــدين الـــــكي هـــــو بأيـــــديهم اليـــــوم، ةهـــــو ممـــــا    
 ( .1 واًعه( 

ويف احونـــة األخـــرية انفتـــر يف الغـــرب الفصـــّوآل واهليبيّـــة و ـــا نشـــبه هلـــن ةـــراراا  ـــن الـــدنيا 
 ن وحده ني اا ـ خطاءاا ـ.وحدها، شىل الدي

وامنا قلنا ق   ن طبيعفهما الفباعد( ألن لاـت واحـد  نهمـا عـرض عـريض حـّداا، واإنسـان 
عـــادة ال يقـــدر علـــى احفـــواء نحـــدمها ةقـــ ، ةايـــف كمـــا  عـــاا؟ ةـــ ها ل ي ســـلِّم اإنســـان نقســـه 

ديثق الـدنيا ملنها  صحيح جيمط بينهما البـّد ونن ينحـرآل شىل' هـكا نو هاك، ولـكا ورد يف احلـ
 ( .î 1واحخرة ًرّ ان ال جيفمط حّبهما يف قل 

ويف حديث آخرق اّن الب عد بني الدنيا واحخرة  الب عد بني املترق واملغرب، ةاّلما اقرتبد  
  ن نحدمها ابفعدي  عن احخر، ةاكلن الدنيا واحخرة.

و ــــة اليابــــان وقـــد وقــــط يف  ثــــت هــــكا اخلطـــأ ني ــــاا،  ثــــري  ــــن احلاو ـــاي املعاصــــرة،  حا
والصني وروبيا، حيث  اند  ر زاا للـدين املنحـرآل، ةاّ هـد باا لهـا شىل الـدنيا املنحرةـة  ـن 

 الرنمسالية اليابانية، نو التيوعية الصينية والروبّية.
مث ان يف اإبـــالم لـــين عـــال  األ ـــر بـــالوع  واإرشـــاد ةقـــ ، وامنـــا اإبـــالم عـــاج األ ـــر 

ى شصـال  الـدين والـدنيا  عـاا، ةقـد  ـز  بينهمـا  زحـاا عـادالا عملياا وهلن بفأبين  ناهيـه علـ
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ايــث ال ي ــر نحــدمها بــاحخر، ةقــي نقــن الوقــد الــكي ن ــر بالصــوم والصــالة، ن ــر بــالزوا  
واإ فساب، ويف نقن الوقد الكي رّغ  يف احخرة والفناةن يف درحا ا، حّرض على الدنيا 

 قوى'، يف حني ن ر باحلاو ة إدارة البالد والعباد.والفقّدم ةيها، ةأ ر باملسيد للعبادة والف
و ــان الربــوم صــلى اهلل عليــه وآلــه وبــلم واأللّمــة الطــاهرون علــيهم الســالم القــدوة اخلــرّية، 
واال بــوة احلســنة يف هــكا اوــام، وقــد ورد عــنهم يف احلــديثق لــين  نّــا  ــن  ــرك دنيــاه حخر ــه، 

 ( .2وال آخر ه لدنياه 
ــــداا، واعمــــت حخر ــــن  أنّــــن متــــوي ويف حــــديث آخــــرق اعمــــ ت لــــدنياك  أنّــــن  عــــي  نب

 ( .î 1غداا 
(  و فــاب  الققــهق 1وقــد ه رنــا طرةــاا  ــن هــكا الاــالم يف  فــاب  الققــهق احداب والســنن 

 ( .1املام( 
ن ــا  يقيــة  ــز  الــدين بالــدنيا يف احلــام احلاًــر، ةهــو يــفّم  مــا  ــّري اإشــارة شليــه يف نوم 

ة  ـــن رحـــام الـــدين يف اال  ـــور الدنيويـــة، ومجلـــة  ـــن رحـــام الـــدنيا يف املســـألةق بـــأن يـــدخت مجلـــ
اال  ــور الدينيــة، ايــث ياــون اإنســان  ــنهم يف وقــد واحــدق رحــت ديــن و هنــدس ورحــت ديــن 
وطبيـــ  ورحـــت ديـــن وصـــيدا ورحـــت ديـــن وةيزيـــالي ورحـــت ديـــن وعـــال احفمـــاعي ورحـــت ديـــن 

اب  حي   ورحت دين وو ير ورحت دين ونال  وهاكا  ...ًو
وقد  ان املسلمون قبت بقوطهم األخري  ـكلن، حـىت' ان يف ةـرتة قـرن واحـد  ـان ،سـة 
آالآل عــال  ــن ن ــرب العلمــاء الــز نّيني، وهــم يف نقــن الوقــد  ــانوا علمــاء ديــن ني ــاا، وهلــن 
حســ  احصــاء بعــض املطّلعــني، و ــا نصــري الــدين الطوبــي قــدس بــره، والعال ــة احللّــي قــدس 

قـــدس بـــره، وابـــن بـــينا، والبـــريو:، و ثـــريون غـــريهم شالّ ن ثلـــة حّيـــة ملـــا  بـــره، والتـــيس البهـــالي
 ه رناه.

ــوع الــكي ه رنــاه يف هــكه املســألة امنــا هــو لبيــان ان الــال م  قنــني قــوانني كـــكا  وهــكا املًو
ــوع اهلــام، الــكي غالبــاا  ــا ينقــر النــاس  نــه، لعــدم  الصــدد، حــىت' يفعّبــد الطريــم ملثــت هــكا املًو

على اإبالم الصحيح الكي حاء به ربـوم اللّـه صـلى اهلل عليـه وآلـه وبـلم،  اطالعهم الاايف
 و اربه هو ونهت بيفه عليهم السالم بأنقسهم.
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 حول قانون درء الحدود بالشبهات
 

ق ان احلدود  درء بالتبهاي، لان السؤام هناق هو  انا نـرى ان  ـت حاـم ـ  71املسألة 
ـوع، نم يف احلاـم، نم يف حداا  ان نو غري حد ـ  يدرء بالتـ بهة، بـواء  انـد التـبهة يف املًو

 التاهد نثناء النزاع والفخاصم،وعليهق ةما هو  ةالدة  صيث الدرء باحلدود؟
 ــثالا ق يف حاــم التــارع بــأن ق  ــن ن لــف  ــام الغــري، ةهــو لــه ًــا ن شها شــهد شــاهدان 

ام الكي ن لقه  ان لعمـرو، نو ننـه عند احلا م ـ لانهما غري  فيّقنني بأن املفل ف  يد، نو ان امل
قــد ن لــف  ــاالا نو غــري  ــام، ة نــه ال  اــم بال ــمان،  مــا انــه لــو شــن يف الفلــف وعد ــه ل 

 يان ًمان.
و كا شها شن يف ان املراد بال مان هـت هـو ًـمان األ ثـر نو األقـت؟ ل  اـم بـاأل ثر، 

شىل' غـري هلـن  ـن األ ثلـة الـ   ألن املفيقنق األقت، ةاأل ثر حيـث ةيـه التـبهة ال ًـمان ةيـه،
 يدرء احلام ةيها.

واجلواب ق ان احلدود ـ ال غريهـا ـ هـي وحـدها الـ   ـدرء بالتـبهاي، واأل ثلـة الـ  ه ـري 
ــــوع، نو يف احلاــــم، نو يف  ليســــد  ــــكلن، بــــت درء احلاــــم ةيهــــا  ــــن بــــاب التــــن يف املًو

 التاهد، نو  ا نشبه هلن.
لـــن األ ثلـــة صـــحيحاا ني ـــاا، شال اّن  احلـــدود( ةيهـــا مث انـــه وشن  ـــان اطـــالق الـــدرء علـــى  

 يادة على  لن، وهلن ألنه  لما حرى' يف بالر األ ثلة جيري يف احلدود،، ولان لـين  لمـا 
 جيري يف احلدود جيري يف بالر األ ثلة ني اا.

 ــثالا ق لــو ل يثبــد عنــد احلــا م التــرعي لتــبهةق ان نيّهمــا شــرب اخلمــر نو   '، ال  ــّد 
مها، بينمـا شها ل يعلـم ان الـدار  لـن أليّهمـا نو ان البسـفان وقـف أليّهمـا  ـط ادعالـه  ـت نحد
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  نهما، حام بقاعدة العدم ةيهما.
وشها ل يعلــم ان هنــداا  وحــة  يــد نو عمــرو  ــط ان  ــالا  نهمــا يــّدعيها، ل  ــم هلــا الفــزّو  

 بأحدمها نو بثالث شالّ بعد طالقهما هلا بأ ر احلا م الترعي.
بينمـــا شها ل يعلـــم هـــت  يـــد الـــوارث نو عمـــرو،  ـــط ان  ـــالّ  نهمـــا يدعيـــه، حاـــم بقاعـــدة 
العــدم ةيهمــا، وشها ل يعلــم ان  وحفــه هنــد نو  ينــ  ل  ــم لــه الــزوا  با خــد نو ا م نو بنــد 
نحـــدمها، بينمـــا شها ل يعلـــم ان الب ـــاعة املفنـــا ع عليهـــا ألي  ـــن  يـــد وعمـــرو، حاـــم ةيهمـــا 

 ىل' غري هلن  ن ن ثلة العلم اإمجاا.بقاعدة العدم، وش
 
 

 هدفية القانون 
 

ق  ربة احلام اإبال ي  ما طّبقه الربـوم صـلى اهلل عليـه وآلـه وبـلم وعلـي  76املسألة 
ـط  ن ري املؤ نني عليه السالم  ااحة شىل' ا  ور ،سة  لهـا  همـة، ولـكا ةـالقوانني جيـ  نن  ًو

 واهلدآل األمسى'. ايث  ؤّدي شىل' هكه الغاية النبيلة
األوم ق اشـــرتا  العلـــم والعدالـــة والنزاهـــة مبـــا هلـــكه الثالثـــة  ـــن  عـــىن' يف  ـــن يريـــد األخـــك 

 بالز ام، ال يف املرحط األعلى للدولة ةحس ، بت لات  ن يريد نن يقوم بدور  هم ةيها.
الثــــا: ق اشــــرتا  الفيربــــة يف احلقــــت الــــكي يريــــد التــــخث مماربــــفه، وهــــكا ال  صــــت شالّ 

الفـــــدرّ  يف الصـــــعود يف  راةـــــم الدولـــــة، وقـــــد قـــــام علـــــي عليـــــه الســـــالم ق يف الفيـــــارب علـــــم ب
 (.1 سفأنف 

ـى'  وهلن واًـح، ألن الفيربـة  طبيـم، والفطبيـم هـو علـم حديـد، علمـاا بـأن بـب  القًو
يف نغلــــ  بــــالد اإبــــالم، عــــّدة ا  ــــور،  نهــــاق وصــــوم عــــدم اوــــرّبني شىل احلاــــم، وهلــــن عــــرب 

 نقالباي العسارية، نو  ا نشبه.الوباطاي، نو اإ
 الثالث ق الفطّلط الدالم شىل القوانني، بواء يف الالياي نم يف الفأطريياي، ةقي املثتق

 اّن  ن ال يطالط ثالثة نيام، يلزم نن يّفهم نقسه.
الرابـط ق خمالطــة اإحفمـاع واإ صــام الـدالم بــه، ةـ ن احلاــم  ـاخلليج، واإحفمــاع  ــالنهر، 
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نقطــط عــن النهــر عقــن  الــه، ولــكا، ةــ ن بــب  بــقو   ثــري  ــن احلاو ــاي عــدم واخللــيج شها ا
 اطالعهم على'  ا جيري يف اإحفماع.

اخلـا ن ق اإبـفعانة الدالمــة باللّـه بــبحانه، والفوّ ـت عليــه، ةقـد قــام بـبحانهق  ةــاه رو: 
سـوّي، وحقظـه ( و ـن املعلـومق ان ه ـر اللّـه للعبـد ياـون بـبباا هلدايفـه شىل الطريـم ال1نه ر م( 

  ن اخلطت والزلت.
هكا وحيث ان املسلمني ليسد هلم  ربة احلاو ـة الواحـدة يف هـكا القـرن األخـري، اًـاةة 
شىل' عــــدم  ــــربفهم نقــــن القــــوانني الــــ  جيــــ   طبيقهــــا يف احلاو ــــة الواحــــدة، ةاملهمــــة  اــــون 

(  ولــكلن علينــا 2( بالنســبة شلــيهم ثقيلــة حــّداا، قــام بــبحانهق  شنّــا بــن لقي عليــن  قــوالا ثقــيالا 
 مبداربة اال  ور اخلمسة املك ورة و طبيقها  هما ن ان.

مث انــا قــد ه رنــا يف اــث بــابمق ان درء احلــدود بالتــبهاي، حــار يف درء بــالر األحاــام 
ني ــاا، اال ان  صــيث احلــدود بالــك ر،  ــن بــاب اخلصوصــية يف اجلملــة، واألمهيــة اخلاصــة يف 

 احلدود.
أل ــــر يف احلــــدود لــــه طــــرآل واحــــد، وهــــو اّــــدود، بينمــــا يف األ ــــوام مث ال خيقــــى' ق ان ا

واألعراض قد ياـون لـه طرةـانق املفنا عـان وقومهـا، ةـالال م املوا نـة بينهمـا بدقّـة، حـىت' ال مييـت 
شىل نحــد اجلــانبني، وهــكا ااحــة شىل رعايــة دقيقــة،  ــي ال يظلــم احلــا م نحــد املفنــا عني ال هــكا 

 وال هاك.
لـين  بفلــى' بالقـانون ةقـ ، يطّبقــه نو ال يطبقـه، وامنــا  -نّي  سـفوى  ــان  يف -واحلـا م 

 بفلـى' بالنـاس ني ـاا، يؤاخكونــه بأعمالـه وشن  ـان يعمـت بفســرّت و ـن وراء السـفار، وهلـن ألنــه  
  ما قام التاعرق

 و هما يان عند ن رىء  ن خليقة
 وشن خاهلا  قى' على الناس  علن

ه الدالمــة علــى اإنســان، والنــاس يريــدون حــواليهم املتــروعة هــكا باإًــاةة شىل رقابــة الّلــ
بنظـــر احلـــا م، نو غـــري املتـــروعة بنظـــره ني ـــاا، ممـــا جيـــ  علـــى احلـــا م اعطـــاء األوم، والفـــدوير 

 بالثا: حىت' يعطي صور ا املتروعة هلم.
  ــثالا ق شها  ــان التــخث يريــد بنــاء داره نو  وا  ولــده، وهــو ااحــة شىل املــام، واملــام ال
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اــن حتصــيله ـ ابفــداءاا ـ شالّ بالربــا، ةــالال م علــى احلــا م نن يعــرآل  يــف يــدير األ ــر، حــىت'  مي 
 يهّّيء له املام بدون ربا، شىل' غري هلن  ن األ ثلة.

و عـىن ابــفالء احلــا م بالنــاسق انــه يلــزم نن يــديرهم ويعطــي حــواليهم، يف حــني ا ــم يرونــه 
القـوانني، ولـكا قـام بـبحانهق  خـك العقـو ون ـر بـالعرآل   طابقاا للقوانني، ال ا م يرونه خـالآل

 (.1ونعرض عن اجلاهلني( 
(  ةـ ن اللـني لـين يف الاـالم ةحسـ ، بـت 2وقام  عاىلق  ةبما رمحـة  ـن اللّـه لنـد  هلـم( 

 يف العمت ني اا.
  

 ما يلزم على الحاكم
 

حّقـه هلـم  ةالال م على احلا مق نن يعطي حم الناس وال يافقي بـه وحـده، بـت يعطـي  ـن
ني ــاا، وهــكا ااحــة شىل' نخــالق رةيعــة، و عرةــة  اّ ــة بــالقوانني األّوليــة والثانويــة واإبــفثناءاي 
والفخّلصاي، ة ن الّله  عـاىل' ن ـر النـاس بعباد ـه ـ  ـثالا ـ لاـن عـرب هـكا اال بـلوب اجلميـت قـام 

( ولعلّــه 1آل( بـبحانهق  ةليعبـدوا رب  هـكا البيــد، الّـكي نطعمهـم  ـن حــوع وآ ـنهم  ـن خـو 
 يتعر شىل انه بعد اإطعام و وةري األ ن هلم، يطل   نهم العبادة.

 

 نزاهة الحاكم
و ثـري  ـن القـوانني وشن صـّح  طبيقهـا، شالّ انـه يـكه  بنزاهـة احلـا م ممـا يلـزم عليـه  ّنبهــا، 

 ة ّن شبقاء الناس  لفقني حوم احلاو ة واحلا م ااحة شىل ادارة حا  ة، وبيابة حايمة.
 ــثالا ق  ــان ب  اــان الربــوم صــلى اهلل عليــه وآلــه وبــلم نن يقــفح حصــون خيــرب وقالعهــا 
بريعاا مبيرد نن يقطط عليهم املاء الكي  ان يدخت عليهم  ن اخلار  ـ  ما اقـرت  هلـن ني ـاا 
بعض األصحاب ـ لان األ ر  ان يكه  بالنزاهة، ولكا ل يقعله الربوم صـلى اهلل عليـه وآلـه 

 وبلم.
ليــه الســالم  ــان يــفمّان  ــن  قابلــة  عاويــة مبنــط املــاء عنــه وعــن نصــحابه، لاــن وعلــي ع

 هلن  ان خيدك يف  ونه ا بوة حسنة للحا م الصا ، ولكا ل يقعله.
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و ـــكا يف  ـــّن ربـــوم الّلـــه صـــلى اهلل عليـــه وآلـــه وبـــلم علـــى' نهـــت  اـــة، و ـــّن علـــي عليـــه 
ء والرب ت، واأللمة الطــاهرين صـلواي اللّـه  السالم  على نهت البصرة، وآالآل األ ثلة ةـي األنبيا

علــــيهم نمجعــــني واحلاــــام الصــــلحاء، والعلمــــاء األعــــالم، وبــــالر األبــــرار النــــاححني يف خمفلــــف 
  ناحي احلياة.

ورمبا  اون حىت الالمة الواحدة احياناا   رة، ةقد حاء القر دق شىل اإ ام السّياد عليه 
اهلـــا يف حقــه وهـــو  رةــوع الـــرنس حيــث ا وهي يف بـــبيله الســالم  بعـــد قصــيد ه  امليميّـــة( الــ  ق

وخاطر ايا ه يف قصيد ه ال  نلقاها ن ام هتام  ن نحله عليه السالم ، مما بّب  قطط را به، 
وبـينه، و طارد ـه، لاـن  ـت هلـن ل يتـقط لـه يف العقـو عـن شـعره الـكي  ـد  ةيـه بـين ا  يّـة 

 ة شليهم قالالاقووصقهم باو م نهالا للخالةة شه صاري اخلالة
 واحن ص ري  شىل ا  ية                  واال  ور هلا  صاير

ةـ ّن هـكا التـعر حيــث  ـان يسـري بـه الر بــان  ـان هـد اا ألصـت الايــان، ولـكا نّبهـه اإ ــام 
 عليه السالم على' هلن.

وقــام واحــد  ــن بــين نبــد لا ــام عليــه الســالم  قفخــرااق بــأن حبيــ  بــن  ظــاهر األبــدي 
ةقام له اإ ام عليه السالم ق و نام ني اا حر لة بن  اهــت األبـدي، ولعلّـه نراد عليـه  نهم، 

السالم نن ال  قخرة لانسان شالّ بعمله، نّ ا بنسبه ةال، وشالّ  ـان يف  قابلـه املنقصـة بالنسـ  
 ني اا.

ن ومما يتري شىل' عدم حناة احلا م وقلة  اربهق ه ر نااده وعرض بطوال ه،  ما هو شأ
احلاو اي املفخلقة، ةـ ن هلـن ممـا يزيـد احلـا م ب عـداا  ـن النـاس، ويـؤّحج  ـراهيفهم لـه، شالّ يف 

 نقصى' حاالي ال رورة.
شىل' غــــري هلــــن ممــــا هــــو  ثــــري، ةــــالعلم املســــفمر، واإر بــــا  الــــدالم بــــاوفمط، والفــــدرّ  يف 

إبـفعانة باللّـه،  ـّت هلـن الامام، والفخّلم باألخالق املثالية، و ا نشبه هلـن، باإًـاةة شىل ا
وعة  أطرياا  -ياون  قيالا بأن ياون احلا م  ؤدياا لوئيقفه   .-بعد صّحة القوانني املًو

 

 أبعاد القانون 
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ط القوانني الفطبيقية نربعة ا  ورق 77املسألة   ق يالح  يف ًو
 الز ان . - 1
 املاان . - 2
 األشخان . - 1
 األحوام . - 1

عها بنقسه، يف عتراي احياي، وقد الح   ت هلن اإ بالم يف القوانني الالية ال  ًو
ال  ن قلد شلينا  ـن بـري م الطـاهرة صـلواي اللّـه  -و ئاي الرواياي القولية والعملية والفقريرية 

 عليهم نمجعني ـ.
 

 القانون ولحاظ الزمان
 

بقالهـــا،  ـــّدة ن ـــا األوم ق وهـــو الز ـــان، ةـــالقوانني اإًـــطرارية وقوهـــا، يالحـــ  يف  ـــدى 
ــوع، ةلــو ا صــي  اللــنب يف  اــان بــبعض اجلــراثيم  ــوعا ا، شه ال قــانون بعــد شمتــام ن  ــد  املًو  ًو
املعدية للمرض، ةمنط القانون  ن بيط اللنب، ة نه حمّدد مبدة املرض، وحيث انه قانون شـرعي، 

 ةالال م ا باعه  ادام ل ينقض الترع هلن القانون.
(  مــا 1انـــون قانونــاا شــرعياا، ةــ ن األ ــر يــدور  ــدار ال ًــرر  خبــالآل  ــا شها ل ياــن الق

ببم الفنبيه عليه، ة ها  نعد الدولة غري الترعية عن شيء، دار املنط الترعي  دار  تخيث 
املالف انه ًرر نو لين ب رر، ة ها ل يان ًرراا ال يهمـه املنـط،  مـا انـه شها  ـان ًـرراا، ال 

 يهمه اإحا ة.
الحــ  الز ــان بالنســبة شىل اجليــت واألحيــام ـ  مــا بــبم اإملــاع شليــه ـ وهاــكا يلــزم نن ي

ولنقرض  يـاه حوةيـة خمفزنـة يف األرض  نـك آالآل السـنواي  فـا  شليهـا هـكا اجليـت، واألحيـام 
ــط قــانون يبــيح الفصــّرآل يف  ــت هــكه امليــاه مبــا ينــايف حــم األحيــام  الالحقـة، ة نــه الحــّم يف ًو

 (.2وحّدده القرآن بقولهق  لام( اح ية مما قّرره اإبالم 
ـعه بالنسـبة شىل الفصـّرآل يف  ثـت هـكه امليـاه، جيـ  نن يأخـك بنظـر  ةالقانون الكي يـ راد ًو
اإعفبار،  ت األ  نة ال  ياون ألحياهلا احلم يف  ثت هـكا املـاء، والفحديـد بقالد ـه لألحيـام ـ  
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 ملعادن غري الدوريّة. م  ّد ا ـ مما يعّينه اخلرباء،  ما  قّدم  ثت هلن يف ا
 

 القانون وبُعد المكان
 

ون ــا الثــا: ق وهــو املاــان، ةالقــانون يلــزم نن يالحــ  ةيــه املاــان الــكي يــراد  نقيــكه ةيــه، 
واملاــان الــكي يفعّلــم باملســلمني هــو عبــارة عــن  ــت بــالد املســلمني، يف قبــام بــالد احلــرب الــ  

 ليها نهت  لن البالد املسلمني.ليسد للمسلمني، ويف قبام بالد الصلح ال  صا  ع
وبعــد هلــن ال  ــأثري للحــدود اجلغراةيــة يف  ــت األقســام الثالثــة، ةــ ها  انــد بــالد املســلمني 
 بّع ة ـ  ما هو احلام ـ ة ن لالها حاماا واحداا،  ما ان بالد احلرب لو  اند  فعددة  ـان 

يعهـا حاـم واحـد، شها جلميعها ني اا حام واحـد، و ـكا بـالد الصـلح شن  انـد  فعـددة ةليم
صـــاحلد املســـلمني، نعـــم شها اخفلقـــد شـــرو  الصـــلح،  ـــان لاـــت بلـــد خمفلـــف عـــن احخـــر يف 

 الصلح شروطه.
ولو غصـ  غـري املسـلمني بعـض بـالد املسـلمني، ةـ ن  انـد بيـد املسـلمني  ثـت  غـزة( يف 

د بيــد احلــام احلاًــر، ةلهــا حاــم بــالد اإبــالم وشن  ــان  امهــا اليهــود اّــاربون، وشن  انــ
غـري املسـلمني  قلسـطني ةلهـا حاـم بـالد غـري املسـلمني ـ وشن وحـ  شرحاعهـا شىل املسـلمني ـ 

وع، شه ال اعفبار باحلام السيابي يف املقام.  لفحّقم احلام بفحّقم املًو
وعليـه ق ةـ ها  انـد اهلنـد حتامهـا اهلنـدوس وبعـض بالدهـا بيـد املسـلمني ـ شـعباا ـ  قـيض 

ملسلمني، وشها انعان األ رق بأن  ـان البلـد للمسـلمني ويف بعـض  نـه آباد، ة نه اام بالد ا
يســـان غـــري املســـلمني،  ـــان الـــبعض ااـــم غـــري بـــالد اإبـــالم، يف ن وا ـــه، ولقطفـــه، واللحـــوم 

 اولوبة  نه، شىل' غري هلن.
ولـــو  ـــان بلـــد ةيـــه املســـلم وغـــري املســـلم، ةـــ ن  ـــان يف بـــلطان املســـلمني ةهـــو  ـــن بـــالد 

  ان يف بلطان غري املسلمني ةلين  ن بالد اإبالم.اإبالم، وشن  
ن ـــا األوم ق ةلصـــدق بلـــد اإبــــالم عليـــه، وقـــد  ـــان العــــراق و صـــر وةـــارس نّوم دخــــوم 

 اإبالم ةيها ي عّد بلداا شبال ياا  ط ان غري املسلمني  انوا باثرة.
وع حتقم   احلام.ون ا الثا: ق ةألنه ال يصدق بلد اإبالم عليه، و لما حتقم املًو
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 القانون وأقسام المكان
 

 مث املاان على نقسام ق
نوهلا ق نرض الدولة ـ بلداا نو غري بلـد ـ ومساءهـا وحزرهـا و ياههـا اـراا نو  ـراا نو  سـفنقعاا، 

 والات هلا حام واحد.
ثانيهـا ق الســقاراي غـري املســلمة يف بــالد اإبـالم، وبــالعان، وهــي  ابعـة للدولــة املفبوعــة 

ة الغـرب ـ  ـثالا ـ يف بغـداد هلـا حاـم بلـد غـري اإبـالم، وبـقارة  صـر ـ  ـثالا ـ يف هلـا، ةسـقار 
 الغرب هلا حام بلد اإبالم، بالنسبة شىل الزوا  واملوي والكبيحة وقوها.

ةــ ها رآى  ســلم ةفــاة يف بــقارة نحنبيــة، ة نــه ال  ــم لــه الــزوا  كــا بــدون الســؤام عــن ا ــا 
للمسلم الزوا  كـا، وبـالعان يف القفـاة املسـلمة حيـث يريـد   سلمة نو  تر ة شن  ان ال  م

رحت يف بقارة نحنبية نن يفزّوحها، ة نه ال  م هلا الزوا   نه حىت  عرآل انه  سلم، شىل آخـر 
 القروع  ن هكا القبيت.

ثالثها ق األراًي اّايدة ـ اصطالحاا ـ شها  اند بني بلد اإبالم وبلد الاقر وال بـلطان 
عليها، ة نه يعمت  عها حس  األصت، ةما يفوّقف احلام ةيـه علـى بلـد اإبـالم ال  ألحدمها

يفحّقــم هلــن احلاــم علــى'  لــن األرض، ةــ ها  ــان هنــاك ـ  ــثالا ـ  يّــد ال يعلــم انــه  ــن    
املسلمني نو  ن غري املسـلمني، ل جيـ  علـى املسـلم شحـراء نحاـام اإبـالم عليـه  ـن  هيـزه، 

 ن هكا القبيت.وهاكا بالر القروع  
ط القانون على  مث يف  ورد الفنا ع، نو شبه الفنا ع ـ  معا لة بني اثنني خيفلقان عليها ـ يًو

 بّفة نقسام ق
األوم ق بــني  ســلمني  ــن  ــكه  واحــد و قليــد واحــد، ةالقصــت ياــون حســ  اإبــالم 

 وطبم هلن املكه  والفقليد.
ةــ ها  ــان نحــدمها نقــرب  ــن احخــر يف الثــا: ق بــني  ــكهبني خمفلقــني  املــالاي واحلنقــي، 

 نظر القاًي حام به، وشالّ  رّي بينهما.
الثالث ق بني  قّلدين خمفلقـي الفقليـد، وهنـا  اـم القاًـي حسـ   ـا يـراه ان  ـان يقطـط 
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 باشفباه الرنيني، وشال حام على' طبم األقرب  نهما شىل الواقط حس  نظره.
 ــكه  واحــد، وهنــا يفخــرّي بــني احلاــم علــى' الرابــط ق بــني غــري  ســلمني  ــن ديــن واحــد و 

 طبم اإبالم نو على' طبم دينهما.
اخلـــا ن ق بـــني غـــري  ســـلمني خمفلقـــي الـــدين،  ـــاليهودي والنصـــرا:  ـــط وحـــدة رنيهمـــا يف 

  لن املسألة، ةيحام حس  اإبالم نو حس  هلن الرني.
ا األقــرب وشن اخفلقـا يف الــرني صــح احلاـم حســ  رني اإبــالم، نو حسـ  رني نحــدمه

شىل' نظــر اإبـــالم، وشن  ـــان  ـــال الـــرنيني  فســـاويني  ـــرّي بـــني رني اإبـــالم ورني نحــدمها ـ 
 حس   ا يراه ـ.

 ن ا انه حس  رني اإبالم ق ةللدليت الوارد يف هلن.
 ون ا انه حس  رني نحدمها ق ةلقاعدة اإلزام، شه املقام  ن صغريا ه.

اإبـــالمق ةـــألن الق ـــاء إحـــراء العـــدم واحلـــم،  وا ـــا انـــه خيفـــار األقـــرب  نهمـــا شىل نظـــر
 واألقرب  نهما شليه نوىل' باإ باع.

 ال يقام ق التارع خرّي بني رنيهما وبني اإبالم، ة ها  عّكر األوم  عنّي الثا:.
ألنــــه يقــــام ق قــــانون اإلــــزام جيعــــت األقــــرب  نهمــــا شىل نظــــر اإبــــالم، ع ــــدالا يف احلاــــم 

 باإبالم نو به.
شــاام ان األة ــت هــو احلاــم باإبــالم، لاــن رمبــا ال يريــدان مهــا اإبــالم، وقــد نعــم ال ش

( 1قام علي عليه السالم ق حلامد  بني نهت الفوراة بفورا م وبني نهـت اإجنيـت بـ جنيلهم...  
. 

الســـادس ق بـــني غـــري  ســـلمني ّ فققـــي الـــدين لاـــن بينهمـــا اخـــفالآل ةقهـــي،  مســـيحيني 
 لياي، وهنا يأيت  ا ه رناه يف القسم اخلا ن.نحدمها بر سفاند واحخر  اثو 

مث انه ال يقرق يف غـري  سـلمني بـني  فـابيني  فقـد اا  اووبـي، نو  فـأخراا  املسـيحي، نو 
 فوبــــطاا  ــــاليهودي، و ــــكلن حــــام  ــــاةرين ال  فــــاب هلمــــا ـ يف اعفقادنــــا ـ  ــــالبوهي 

 والانقوشيوبي.
ريهم، ةهــت يقــّدم رني األوم ـ  ــط ن ــا شها  ــان نحــدمها  ــن نهــت الافــاب واحخــر  ــن غــ

 اإخفالآل ـ نم ال؟ احفماالن ق
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 األوم ق ألن  ونه ها  فاب جيعله نقرب، وشن حّرآل  فابه.
الثا: ق ألن بعد النسس ال  قاوي  ن هكه اجلهة ـ لعـدم الـدليت علـى الفقـاوي ـ وشن  ـان 

 الفقاوي  ن حهاي ا خر.
ملسلمني يف بلد شبـال ي لاـن هلـم  ـكه  غـري مث ان غري املسلمني يف بالد اإبالم، نو ا

املــكه  الرمســي الــكي عليــه األ ثريــة، ةــ  م يطّبقــون ديــنهم و ــكهبهم يف  ــت شــيء،  ــا عــدا 
 شيئنيق

 األوم ق ائهار املنا ري واّّر اي ةال حم هلم يف هلن.
 الثا: ق خرق القوانني العا ة  ثت قانون املرور و ا نشبه.

لمني اعطـاء اجلزيـة ـ ولـو  ـانوا غـري نهـت الافـاب، وهلـن علـى'  ما وجيـ  علـى غـري املسـ
  ا اخرتناه يف الققه ـ، شالّ شها ا ّقم على عدم نخك اجلزية.

ن ا األخك  نهم للعسارية ـ شها اًطّر شىل' نخك هلن قهـراا، وشالّ ةقـد ه رنـا ان العسـارية 
يف حالـة اإًـطرار، نو يفسـاوى' يف اإبالم اخفيارية ـ مبعينق انه هت يقّدم األخـك  ـن املسـلم 
 األخك  ن نيّهما؟ ةكلن يرحط شىل'  ا يراه شورى املرحعية.

 هكا وقد ببم نن ه رنا الفنا ع وقوه بني املسلم والااةر، ةال حاحة شىل'  اراره.
 

 القانون ولحاظ األشخاص
 

يف ون ا الثالـث ق وهـو األشـخان، ةيلـزم علـى القـانون  الحظـة األشـخان، ةـ ن األصـت 
 ــت شــخث احلريّــة شالّ  ــا خــر ،  ــن غــري ةــرق بــني املســلم وغــري املســلم، وقــد قــام علــي عليــه 

 (.1السالم ق الناس صنقانق شّ ا نم لن يف الدين نو نظري لن يف اخللم 
وال ةــرق بــني طوالــف املســلمني و ــكاهبهم وقو يــا م ولغــا م وا صــوهلم،  مــا ال ةــرق بــني 

 غري املسلمني يف  ت هلن.
القــارق هــوق ان املســلم ي لــزم ااــم اإبــالم، ولاــت احفهــاده و كهبــه، وغــري املســلم  نعــم،

 (.2ي لزم مبا الفزم به ـ  ما ورد بكلن نصون  فعّددة ـ 
 وعلى' هكا ق ةاأل ر على' نقسام ق
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األوم ق نن ير اــ  غــري املســلم، نو  ســلم  ــن  ــكه  آخــر غــري املــكه  الرمســي الــكي 
اا ـ  شيئاا، ول يعّد هلن التيء عندهم ح ر ـاا، ةهـكا ال شـيء علـيهم ةيـه شن عليه األ ثرية ـ ةًر

ل يفيـــاهروا بـــه،  ثـــت شـــرب الاـــاةر اخلمـــر يف داره، نو ن ـــت حلـــم اخلنزيـــر، نو  ـــا نشـــبه، ألنـــه 
 قف ى' قانون اإلزام، و ـكلن احلـام شها شـرب غـري التـيعي الققـاع يف داره، نو ن ـت اجلـّري، 

 شىل' غري هلن.
 ن ير ا   ا يعّد حرمية عندهم، وهكا على' نربط صورقالثا: ق ن

الف ق حرميفـه ن ثـر عنـدهم  ـن عنـدنا، واحلـا م خيـري بـني األخـف ألنـه  قف ـى اإبـالم 
 نو املكه ، نو األشد ألنه  قف ى اإلزام.

ب ق حرميفـــه نقـــت عنـــدهم  ـــن عنـــدنا، وال  ـــم لنـــا شالّ العقـــاب األخـــف، ألنـــه  قف ـــى 
 اإلزام.

 ملاها ال  قولون بالفخيري هنا؟ ال يقام ق
ألنه يقام ق  ن القري  حداا انصراآل الفخيري عن  ثت هلن هنـا، ةيتـمله  ادرنوا احلـدود 

 (.1بالتبهاي( 
   ق حرميفه  ساوية عندنا وعندهم، ةال ةرق.

د ق حرميفــه  بــاين  ــط  ــا عنــدنا، بــأن  ــان  ــثالا عنــدنا ح ل ــد  وعنــدهم  غريــ ، ةهنــا خيــرّي 
 ألنه  قف ى'  يرينا هلم بني حام اإبالم وبني حامهم.احلا م، 

 

 القانون ولحاظ األحوال
 

ون ا الرابط ق وهو األحوام، ةيلزم على القانون  الحظة األحوام، ة ن قـانون حـام الصـغر 
يلـــزم نن ياـــون غـــري قـــانون حـــام الاـــرب، وقـــانون حـــام اإخفيـــار غـــري قـــانون حـــام اإًـــطرار، 

 وهاكا.
يؤّدب يف اّر ـاي التـديدة،  ثـت الزنـا واللـوا  والقفـت والسـرقة و ـا نشـبه،   ثالا ق الصغري

بينمـا الابـري  ـّد احلـدود التـرعية ـ شها احفمعـد التـرال  ـ وشها  اـّرري اجلرميـة  ـن الصـغري ال 
ب ن ـ  ـثالا ـ شها ل ينقـط الفأديـ  حـىت' ينقلـط، نو ياـرب ةياـون حماو ـاا ااـم  قفت عليه وامنا   
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 ر.الابا
و ثالا ق اإنسان يف حاالي اإخفيار خيفلف حامه  ط  ا يقابلـه  ـن حـاالي اإًـطرار 
وال رورة والنسـيان واجلهـت ـ خصوصـاا اجلهـت القصـوري ـ و ـكا حـام السـهو واإ ـراه واإجلـاء، 

 والقرق بني اإ راه واإجلاء واًح، و كا يف حام النوم نو اإغماء نو السار.
ة ها ل يقصد ـ  ثالا ـ شرب اخلمـر، ولاـن نخطـأ وشـرب  ـا  ـان  و كلن يف حام اخلطأ،

يفصّوره  اءاا، ةبان انه ،ر، ة نه ال  ّد حّد شـارب اخلمـر، ألن احلـّد يف حـام اإخفيـار وهـكا 
 ل يان خمفاراا وال  ان  ن عاد ه هلن، و كا شها ل يرد الدخوم ةال  د حد الزنا.

، نو املســلم يف بلــد شبــال ي لــه  ــكه  غــري املــكه  مث ان غــري املســلم يف بــالد اإبــالم
ـــرهن واإحـــارة وامل ـــاربة والتـــرا ة،  الرمســـي الـــكي عليـــه األ ثريـــة،  ـــم لـــه البيـــط والتـــراء، وال
واملزارعـــة واملســـاقاة، والـــزوا  والطـــالق، والفوريـــث والوصـــية، والوقـــف والفحيـــري، وشـــراء حـــىت 

اإنفقـام بزوحفـه و ـت ممفلاا ـه شىل' بلـد آخـر  ـن األرض عا رة نو يبابـاا، وبيعهـا ونخـك ونهـا، و 
 بالد املسلمني، نو بالد غري املسلمني.

 ثالا ق للمسيحي اإيرا: نن يفزّو  مبسيحية نو يهودية عراقية وبالعان مث يسـاةر كـا شىل 
 صر نو شىل ةرنسا،  ما ان له احلم نن يأيت  ن بلد غري شبال ي شىل' بلد شبال ي،  أن يأيت 

 ايلند شىل' با سفان ـ  ت هلن حس  القوانني األّوليةـ. ن  
نعــم شها  ــان هنــاك قــانون قــد نــّث عليــه شــورى املرحعيــة ا  بــط، لانــه ياــون  ــن القــوانني 

 الثانوية اخلاصة بظرآل الفقنني، ال انه  ن القوانني األولية ـ  ما  قدم اإملاع شىل  ثت هلن ـ.
 

 القانون ورعاية اُمنّيات الناس
 
ق اّن  ـــن نهـــم اال  نيـــاي بالنســـبة شىل القـــانون هـــوق نن ياـــون القـــانون ايـــث  78ســـألة امل

يراعـــي عواطـــف النـــاس ومياشـــي  ـــكه  وديـــن  ـــت طالقـــة، حســـ   عفقـــده و ـــا حـــري عليـــه 
 قاليـــده، بتـــر  نن ال ياـــون هلـــن خـــالآل  صـــلحفه التخصـــّية الـــ  يعـــرآل  لـــن املصـــلحة 

ـــد املصـــلحفان قـــد د األعلـــم واألبصـــر  نـــه، وال خـــالآل  صـــلحة اجل ماعـــة، ألنـــه شها  عاًر
الثانية على اال وىل'، وهلن  ن حهـة قـانون األهـم واملهـم، نو قـانون ال ًـرر، نو ألن  صـلحة 
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 القرد ـ باألخرة ـ يف  صلحة اجلماعة، نو لغري هلن.
وهكه املماشاة  ط املعفقداي والعواطف البترية هو الـكي راعـاه ديـن اإبـالم ـ ألنـه نـا م 

دن عليم خبـري ـ ولـكا بـّن قـانون اإلـزام و ـا نشـبه هلـنق  ـن شقـرار النـاس علـى عقالـدهم  ن ل
وعــدم ا ــراههم علــى عقالــد غــريهم، ليقــّرب بــكلن قلــوكم شىل اإبــالم وليخــالطوا املســلمني، 

 ةيعرةوا ة ت اإبالم وواقعيفه ويرحوا ثواب احخرة وخياةوا عقاكا، ةيسلموا.
ون ة  القانون( باإًاةة شىل'  نهلّية محلة القانون( الربوم صلى اهلل وككه الايقية ق  ن    ر  

عليه وآله وبلم ونهت بيفه علـيهم السـالم والصـاحلني  ـن العلمـاء والـدعاة، متاـن اإبـالم  ـن 
اإنفتـار السـريط نوالا، والبقـاء ـ  ـط  ثـرة العواصـف ـ ثانيـاا، حـىت ننقـك النـاس  ـن الظلمـاي شىل 

  الصرا  املسفقيم، مما ل يسبم  ثله لدين نو  كه  نو طريقة ـ شطالقاا ـ.النور وهداهم شىل
 

 القانون ورعاية حريات الناس
 

ق مث ان اإنسان  ما انه يفطلّـ  احلريّـة يف  ـت شـيء ونقـّر لـه اإبـالم هلـن ـ  79املسألة 
واملر ــ ، بابــفثناء  ــا ةيــه شًــرار نقســه نو شًــرار احخــرين ـ  ــن املأ ــت وامللــبن، واملســان 

واخفيار الزو  والاس ، ونشياء ا خر،  كلن يفطل  احلريّـة يف عقيد ـه وشـريعفه، ولـكا نقـّر لـه 
( وةــّوض شليــه 1اإبــالم هلــن، ةقــّرر لــه اإنفخابــاي، حيــث قــام بــبحانهق  ون ــرهم شــورى( 

 اخفيار  رحط الفقليد، والقاًي، وش ام اجلماعة، و ن شىل' هلن.
ىل ا  ــاء هــكه احلريّــة العقيديــة والفتــريعية يف اإبــالم حيــث وقــد نشــار القــرآن احلاــيم ش

 (.2قام ببحانهق  ال ش راه يف الدين( 
 (.1وقام  عاىل ق   ت ا رء مبا  س  رهني( 

 (.1وقام ببحانه ق  لاّت حعلنا  نام شرعة و نهاحاا( 
 (.1وقام  عاىل ق  ولو شاء الّله جلعلام ا ّ ة واحدة( 

بـــار النـــاس علـــى'  وحيـــد ن يـــاء  البســـهم، و وحيـــد  ـــأ لهم، و مـــا ياـــون  ـــن اخلطـــأق اح
و تــركم، وخصوصــياي  ســانهم، ونعمــار  وحــا م ون واحهــم، ونوقــاي عملهــم و ةــراغهم، 

 ونلف شيء وشيء آخر  ن الفصّوراي ال  هي خالآل الطبيعة والقطرة البترية.
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وقــد ةتــت يف  ــكلن ياــون  ــن اخلطــأق احبــار النــاس لياونــوا  لهــم علــى' قــانون واحــد، 
هــكا اوــام  ــت  ــن حــاوم  ــن احل ّاــام  وحيــد النــاس يف اللبــاس وقــوه ةتــالا هريعــاا،  مــا ةعلــه 

 البهلوي يف ايران، ون ان الّله خان يف اةغان، وا ا ورك يف  ر يا، ويابني اهلامشي يف العراق.
خمفلقـــة، بــت اّن الاــون القســيح ليعــّد  ــن نكـــي مجالــه و مالــهق الفلــّون والفتــات بأشــاام 

ونلوان  فمّيزة، ةهت  ن الصـحيح نن يقـوم نحـدق بـأن  ـن ان األة ـت  وحيـد نشـاام القوا ـه 
-وطعو ها ونلوا ا و زاياها، وهلن بأن ال  اون ةا هـة اطالقـاا شال الفّقـا ، بـت والفّقـا  ني ـاا 

 ياون  ن نوع واحد ةق ؟ -مبا ةيه  ن نشاام ونلوان وخصوصياي و زايا خمفلقة
ـــدى'( اّن  ـــن ح (  1امـــة اللّـــه البالغـــة ورمحفـــه الوابـــعة نن   نعطـــى'  ـــّت شـــيء خلقـــه مث   ه 

ةاـت حمفـا  شىل اللّـه ـ بلسـان الفاـوين ـ نعطـاه اللّـه  عـاىل حّقـهق املـاء العـكب واملـا ، والـرتاب 
 والكه ، والقا هة املرّة واحللوة واحلا  ة وغريها.

لـى' بعـض، ويف آيـة ا خـرىق  ا نظـر  يـف بت وحىت األنبياء عليهم السالم ةّ ت بع ـهم ع
 (.2ةّ لنا بع هم على' بعض ولتخرة ن رب درحاي ون رب  ق يالا( 

 ـكلن لــين  ــن الصــحيح حعــت القـانون للاــت ـ احبــاراا ـ علــى' لــون واحــد، ولــكا انفقــد 
الققهـاء حّاـام بـالد احليـا  يف حـربهم النـاس علـى الصـالة نّوم الوقـد ـ ممّـا ل يقعلـه الربـوم 

لى اهلل عليـه وآلـه وبـلم وال خلقالـه ـ ويف حـربهم النـاس علـى الصـالة خلـف ش ـام واحـد يف صـ
املسيد احلرام و سيد الن  صلى اهلل عليه وآله وبلم،  ط ان األ ر ل يان  ن قبت  كلن، 
بت  ان لات مجاعة احلم يف نن يصّلوا ب  ام خان هلم يف نقن املسـيدين يف نوم الوقـد نو 

 يف غري نوله.
 

 النقد على مبادي ُاصول القانون
 

 ( ق  ن متيّن  وحيد القوانني بالنسبة شىل الات، وهكا لقظهق1و ه ر البعض 
وحـــري بنـــا نن نتـــري هنـــا شىل نّن  بـــدن اقليميـــة القـــانون، مبعـــىنق القـــانون الواحـــد الســـاري 

ن الـبالد املقعوم على'  ت  ن هو  قـيم يف الـبالد، خاًـط يف العـراق و صـر وبـورية، و ثـري  ـ
العربيّـــة واإبـــال ّية، شىل' قيـــد  هـــم هـــو وشن  ـــان يف األصـــت  ظهـــراا  ـــن  ظـــاهر الســـماحة يف 
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ــــوطن الواحــــد شىل' قــــوانني  ــــه نّدى' يف النفييــــة شىل' خ ــــوع نبنــــاء ال الفتــــريط اإبــــال ي، ولاّن
ــــأحواهلم التخصــــّية وشــــؤو م  ــــم  ب ــــن ةيمــــا يفعّل ــــة وهل خمفلقــــة، نو علــــى' األدق شــــرالط  فباين

 عاللية(.ال
ةاملسيحي العراقي خي ط يف نحاام الـزوا  والطـالق  الق رقـة( شىل' نحاـام غـري الـ  خي ـط 
هلـــــا اليهـــــودي العراقـــــي، وهـــــكان خيفلقـــــان عمـــــا خي ـــــط لـــــه املســـــلم العراقـــــي، بـــــت ان املســـــيحي 
الاـاثولياي خي ـط ألحاـام غـري الـ  خي ـط هلـا املسـيحي االرثدو سـي، واملسـلم السـيّن خي ـط 

 ري ال  خي ط هلا املسلم اجلعقري.ألحاام غ
ــط ولاــن الغرابــة  ظهــر حليــة شها قارنّــا  وقــد يبــدو هــكا األ ــر اعفياديــاا، ألننــا نلقنــا هــكا الًو
ــط بــالبالد األحنبيــة، ةالقرنســي خي ــط ألحاــام واحــدة يف شــؤونه التخصــية بغــّض  هــكا الًو

ن املســيحي  اثولياــاا نو النظــر عــن  ونــه  ســيحياا نو يهوديــاا نو  ســلماا، وبغــض النظــر عــن  ــو 
  ن نّي  كه   ن املكاه  الربو سفانية.

وهاــكا احلــام يف اجنلــرتا، ال متــايز بــني األحاــام الــ  خي ــط هلــا األةــراد يف هــكه الناحيـــة، 
وشــأ ا شــأن املعــا الي املدنيــة  ــالبيط والتــراء، بــت ان بعــض القــوانني املدنيــة ندخلــد نحاــام 

 زءاا ال يفيزّن  ن قوانينها املدنية املدّونة.املواد التخصية ةيها وحعلفها ح
وال بـــبيت لعمـــت قـــانون  وّحـــد يف العـــراق، ألن دبـــفوره قـــد نـــّث علـــى' هـــكه اخلالةــــاي 
ونيّـــــدها بنصـــــون قاطعـــــة، والســـــبيت شىل' هلـــــن  عـــــديت الدبـــــفور العراقـــــي نوالا، وشلغـــــاء  لـــــن 

 النصون حىت' يظهر العراق مبظهر الدولة املنسيمة ثانياا.
ن  ن احلم علينا نن نعرتآل بتّدة العقباي ال   عرتض هـكا السـبيت، وهـي ليسـد على' ا

عقبــاي داخليــة ةحســ ، ولاــن األحانــ  ننقســهم قــد يّفخــكون  ــن نّي حماولــة حّديــة لصــهر 
اوفمـط و وحيـده وبـيلة حديـدة إثـارة نعـراي ل يـزم ـ  ـط األبـف التـديد ـ  قعوهلـا قويـاا يف 

 بعض األوبا .
يام والوحدة لين ًرورة قو ّية  سفدعيها  فطّلبـاي الدولـة احلديثـة الاا لـة وحتقيم اإنس

الســـيادة ةحســـ ، بـــت ان  صـــا  اإةـــراد ننقســـهم  ـــدعو شىل' هـــكا، وهلـــن لصـــدور نحاـــام 
ـيهم عـن طريـم   فناق ة  ن حما م خمفلقة، والجياد البعض وبالت للفخلث  ن نحاـام ال  ًر

ييـــةق  غيـــري القـــانون الـــكي خي ـــعون حلامـــه واجلهـــة هاي  غيـــري  ـــكاهبهم نو نديـــا م، ويف النف



 

 212 

 اإخفصان يف النظر يف دعواهم.
 وهكا الكي نتاو  نه،  تاو  نه  صر وبعض البالد العربية اال خرى التاوى ها ا.

وياـون  وحيـد اجلهـد يف هـكه الناحيـة ـ  اـت النـواحي اال خـرى' ـ اـدياا لاـت  تـالة  ـن 
 ل  حالا حكرياا بريعاا. تاال نا األبابية ال   فط

 
 

 القانون هل يسبق صدوره؟
 

 ق القانون على' قسمني ق 81املسألة 
ـوع،  األوم ق القوانني الالية ال  حعلها التارع، وهـي ال  فغـرّي وال  فبـّدم، شالّ بفغـرّي املًو

 نو الفغرّي  ن القوانني األولية شىل الثانوية، نو بالعان.
ــّددها شــورى املرحعيّــة بســب  اخــفالآل األ  نــة واأل انــة  الثــا: ق القــوانني الفأطرييــة الــ    

ممــا يســفقاد  ــن الاليــاي التــرعية، نو الــن الــو راء نو الــن اال  ــة نو الــن األعيــان نو نيّــة 
 حهة ا خرى' هلا الصالحية حس  الفطبيقاي الز نية.

 ن ا القسم األوم ق ةال  الم ةيه .
ر حعي ــة القــانون مبعــىنق بــريان الفتــريط  الفــأطري( علــى' ون ــا القســم الثــا: ق ةاألصــت عــدم 

بـبم اإصــدار، ةلـو قــّرر القـانون عــدم اخـرا  الب ــاعة شىل البلـد القــال: أل ـم يف حالــة حــرب 
 ــــط املســــلمني، و ــــان بعــــض النــــاس نخــــر  الب ــــاعة قبــــت  قريــــر هــــكا القــــانون، ل ياــــن احلــــم 

ـعه، وهلـن  للحاو ة يف نن  عاق   ن خالف هكا القانون قبت عه بالعقوبة املقّررة بعد ًو ًو
 ال  ورق

ــــعقه، شه  األوم ق ان بـــريان القــــانون شىل'  ـــا قبــــت صـــدوره يوحــــ  اًـــطراب القــــانون ًو
الناس ينظرون شىل القانون حينئك نظر شن وريبة، أل ـم ال يعلمـون هـت يبقـى القـانون السـابم 

 شىل الز ان السابم ني اا.نو ال يبقى'  ن حهة خوةهم  عّدي  قعوم القانون الالحم 
الثا: ق ان السـريان خـالآل العـدم شه  ـن الظلـم نن يعاقـ  املتـرّع للقـانون علـى' نعمـام  
 اند  ن قبت  باحة ـ  ثالا ـ نو يعاق  بعقوبـة شـديدة بعـد القـانون بينمـا  انـد العقوبـة قبـت 
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لمني عقوبـة شـهر هلن خقيقة، ةلـو  ـان القـانون السـابم قـد قـّرر يف بيـط السـال  ألعـداء املسـ
 ن السين، مث حاءي احلرب وقّرر القانون بأن العقوبة ةيـه بـنة  ـن السـين، ةهـت يصـح نن 

 يسين  ّدة بنة  ن باع قبت احلرب بتهر نو بسنة؟
انــــه خــــالآل العــــدم الــــكي يقــــوم ال جيــــزى' انســــان بــــأ ثر  ــــن حزالــــه العــــادي وقــــد قــــام 

 (.1ببحانهق  ةال جيزى' شالّ  ثلها( 
ـط لفحديـد احلّليـة واحلريـة، ة نـه ياـون بطبيعفـه الحقـاا الثالث ق ان  القـانون الثـانوي شها ًو

علـــى القـــانون األّوا القالـــتق بـــ طالق احلليـــة واحلريـــة، وهلـــن ألن  قف ـــى األصــــت األّوا نن 
ياـــون لاـــت انســـان احلريّـــة يف نن يعمـــت  ـــا ال خيـــالف التـــريعة، ونن  ـــّت لـــه  ـــا ل مينـــط عنـــه 

لقــانون نثــر رحعــي ل ياــن هلــكين األصــلنيق  احلريــة واحلّليــة( ًــمان حــني التــريعة، ةــ ن  ــان ل
يعلــم ان  ــن حــم املتــرّع االبطــام والعقــاب علــى'  ــا بــلف، ةياــون عــدم الســراية حينئــك  ــن 

 ًماناي احلرية واحللية وهو ًروري.
 الرابط ق ان السريان خالآل النث يف التريعة، حيث قام ببحانهق   ا  ّنا  عّكبني حىّت'

(  شىل' غــري هلــن  ــن احيــاي والروايــاي الدالــة علــى الربالــة، بــت ويــدم عليهــا 2نبعــث ربــوالا( 
(  باملالك، ة ها  ـان شـيء ال يعلمـه املالـف  رةوعـاا، 1دليت رةط عن ا    ... و ا ال يعلمون 

ةايـف شها ل ياـن شـيء؟ علمـاا بـأن املـراد  ـن الرةـط هـوق األعـم  ـن  ـت احثـار ـ  مـا ه رنـاه 
 يف اال صوم ـ و ن  لن احثار املرةوعةق العقاب وقوه.

اخلا ن ق اّن  ا يسفقاد  ن دليت اجلّ ، بواء اجلّ  بالنسـبة شىل اإبـالم نم بالنسـبة شىل 
ـا عليـه السـالم  (  ـ هـوق عـدم السـريان وقـد عمـت بـه  ـن قبـت 1االميـان ـ  مـا قالـه اإ ـام الًر

صـلى اهلل عليـه وآلـه وبـلم وهلـن حـني خالةفـه، ة نـه ل  علي عليه السالم اقفـداءاا بربـوم اللّـه
 يؤاخك الناس مبا ار ابوه قبت خالةفه  ن املخالقاي،  ما ببم اإملاع شليه.

 

 األحوال السّتة
 

 ومبا ه رناه ئهر حام األحوام السّفة للقانون الالحم  ط القانون السابمق
ن العقـاب بـابقاا اجللـد، وحـاالا نن ياون بني السابم والالحم   ادق  ثت  ـا لـو  ـا - 1
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 السين.
 نن ياون بينهما  باين ق  ثت  ا لو ل يان عقاب بابقاا، واحلام عقاب. -2
 نن ياون بينهما عموم  طلم، والعام  قّدم. - 1
 نن ياون بينهما عموم  طلم، واخلان  قّدم. - 1
 نن ياون بينهما عموم  ن وحه  اإنسان واألبيض. - 1
قاب السابم نشـّد والالحـم نخـّف، وعاسـه بـأن ياـون عقـاب الالحـم نن ياون ع - 6

 نشد والسابم نخّف.
وامنا ه رنا العقاب  ن باب املثام، وشالّ ةاأل ر يأيت يف  ت  غيـري حـادث علـى القـانون يف 

 نحواله السّفة.
 

 القانون وتدرجّية األشياء
 

وانــه هــت هلــا حاــم التــروع نو ق ه رنــا يف الققــه اثــاا حــوم  دّرحيــة األشــياء،  81املســألة 
حاـــم النقـــوه؟  مـــا لـــو ر ـــى املســـلم  ـــاةراا حربيـــاا بســـهم، ةأبـــلم الاـــاةر بـــني هلـــن مث نصـــابه 

 السهم، ةهت اإعفبار اام الر ي نو حام اإصابة؟ وهاكا يف عاسه.
ويف  ثام آخر لين  ن هكا القبيت وهوق بأن ندخت يف املـرنة وهـي  وحفـه بالعقـد املنقطـط 

 ملّدة يف حام الدخوم عاملاا عا داا، ةهت هو  ان ةيما  ان نّوله حالالا وآخره حرا اا؟ةانفهد ا
نو عاسه ق بأن ندخت وهي ليسد  وحفه، مث نحريا نو و يلهما العقـد ومهـا باقيـان علـى' 

 حاهلما، ةاان نوله حرا اا وآخره حالالا، ةهت هو  ان ةيما  ان نوله حرا اا وآخره حالالا؟
لــــن بالنســــبة شىل' اــــثق  عــــدم رحعيــــة القــــانون( الــــكي ه رنــــاه يف املســــألة ويــــأيت  ثــــت ه

املفقّد ـــة، وهلـــن ةيمـــا لـــو  ـــان األ ـــر  ـــدرجيياا وهـــوق بـــأن عمـــت يف ئـــت عـــدم القـــانون ولاـــن 
ابفاماله  ان بعد صدور القانون اجلديد، و كلن عاسه بأن بدن والقانون قالم ون مت بعـد 

لقانون بأن  ان قانون العقاب عند البدء نشد، مث صار قبـت شلغاء القانون، وهاكا حام  غرّي ا
 اإ مام نخف، نو عاسه.

ـط القــانون يف الاليـاي، ن ــا قـن حيــث  وهـكا اإشـاام امنــا يـرد علــى الـكين يعفمــدون ًو
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قلنــاق بــأن الاليــاي خاصــة باللّــه بــبحانه، وامنــا الفطبيقــاي بأيــدي شــورى املرحعيــة و ــا نشــبه، 
رون الصال  يف ان حعت العقاب نو  ا نشبه هت يصلح علـى التـروع، ةال ششاام، أل م يقرّ 

 نو على اإنفهاء؟
نو يقــّررون الصــال  ةيمــا شها  ــان القــانون يف الطــرةني، ال يف الوبــ ، نويف الوبــ  ال يف 
الطرةني، و ثاهلما بالنسبة شىل املسألة السابقة  ـا لـو  انـد حرا ـاا ةـدخت كـا، مث عقـدي  فعـة 

ّدة قليلــة، مث حر ــد قبــت اإخــرا ، نو  ــان يف عقــد  ــا شىل الوبــ  مث حر ــد مث حــالالا يف  ــ
 حّلد بعقد حديد.

و ثالـه يف الفحليـت و لــن اليمـني ـ بالنسـبة شىل اإ ــاء ـ وبالنســبة شىل الفصـرّةاي يف  لــن 
 الغري، آي ني اا.

ىل قــانون ن ــا ن ثلــة املقّننــني الــكين ي ــعون حــىت الاليــاي، ة ليــن نــث نحــدهم، بالنســبة ش
 العراق، قامق

ــــة القــــانون ال يبقــــي اــــاالا للخالةــــاي نو  عــــارض  ــــدن عــــدم رحعي يبــــدو ألوم وهلــــة ان  ب
األحاــــام، ولاــــن يســــب  هــــكا املبــــدن يف الفطبيــــم القعلــــي  تــــاالي عديــــدة لعــــت  رحعهــــا 
األبابي ان الرواب  اإحفماعية ال  فم يف يوم واحد، بت هي  ثرياا  ا  فطّل  يف قيا ها  رور 
ةــرتة  ــن الــز ن قــد  طــوم نو  قصــر، حســ   قف ــى األحــوام،  مــا ان آثارهــا قــد ال  ــفم شالّ 

 بصورة  درجيية، وبعد   ان طويت.
ةيثور البحث يف شـأن العمـت نو الواقعـة الـ  بـدن قيا هـا يف ئـت القـانون القـدمي، ولاـن ل 

لقـانون القـدمي، ولاـن  سفامت وحودها شالّ بعد صـدور القـانون اجلديـد، نو الـ  قا ـد نثنـاء ا
 آثارها  لها نو بع ها ل  فم شالّ يف ئت القانون اجلديد، ولن رب لكلن بعض األ ثلةق

ــة بالنســبة للســّنة  ــن املســلمني ال  يــز الوصــية لــوارث شالّ   انــد األحاــام التــرعية املرعّي
لــة، الوصــية ب حــا ة بقيــة الورثــة، ولاــن اللحــة قــانون األحــوام التخصــية نحــا ي يف  اد ــا املا

 بالثلث للوارث وغريه، و نّقك دون احا ة الورثة.
ةلو ةرض ان شخصاا نوصـى' ألحـد ورثفـه بربـط  ر فـه، ولانـه  ـويّف بعـد نن مت  تـريط  لـن 
الاللحة، ةهنا يرد السـؤامق هـت  صـح الوصـّية للـوارث علـى اعفبـار ان القـانون الواحـ  الرعايـة 

صــي حصــلد والقــانون اجلديــد ناةــك، نو ا ــا ال  صــح جييزهــا، وهلــن علــى اعفبــار ان وةــاة املو 
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 على اعفبار ان املوصي حني ننتأ وصّيفه ل يان ميلن االيصاء للوارث دون شحا ة الورثة؟
(  ــن اولــة، ،ــن عتــر بــنة، مث 986 ــكلن  ــان نقصــى' بــّن الرشــد بــالنظر للمــادة  

لرشد بالثا نـة عتـرة، ةهنـا يـرد (  ن القانون املد: العراقي وحد دي بّن ا116حاءي املادة  
الســؤامق  ــا هــو حاــم األشــخان الــكين اعفــربوا بــالغني قبــت نقــاه القــانون املــد:، والــكين قــد 

( قاصــرين؟ هــت نقــوم بــأن بلــوغهم قــد حتقــم يف ئــت 116يصــبحون بــالنظر ألحاــام املــادة  
د د بــّناا وهــي القــانون القــدمي الــكي  ــان واحــ  الرعايــة، نم نقــومق بــأن القــانون اجلديــد قــد حــ

ال  جيـ  نن  اـون  رعيّـة، ويصـري لـكلن  ـن  ـان يعـد بالغـاا قاصـراا لعـدم امتا ـه الثا نـة عتـرة 
  ن عمره؟ وهكا يعين شعطاء نثر رحعي حلام القانون اجلديد.

 مثّ قامق
 

 الحق المكتسب واألمل المجرد
 

دم حــوا  رحعيــة يــرى الــبعض لــزوم الفقريــم بــني احلــم املافســ  واــرد األ ــت ويقولــون بعــ
القــانون حــني يفعــّرض حلــم  افســ ، شه جيــ  نن يطبــم القــانون القــدمي، وامنــا يطبــم القــانون 

 اجلديد شها اقفصر عمله على' حتطيم آ ام اردة ول يفعّرض حلم  افس .
واحلــم املافســ   صــلحة  اليــة  ــدخت يف ه ــة شــخث، ومياــن الــدةاع عنهــا بــدعوى نو 

 بدةط.
األ ت اوّرد ةهـو ا  نيّـة عنـد التـخث قـد  فحقـم وقـد ال  فحّقـم و ثـام نّ ا اّرد األ ت نو 

هلــنق لــو نوصــى' شــخث حخــر بثلــث  الــه مث صــدر قــانون ال جييــز الوصــية بــأ ثر  ــن ربــط 
املــام، ةهــكا القــانون اجلديــد ال ينقــك علــى الوصــية الســابقة  ــادام املوصــي قــد  ــويف قبــت صــدور 

 ' له نن يفمّفط باملوصى' به وهو ثلث  ام املفوىّف'.القانون اجلديد و صار  ن حم املوصى
ن ا لو ان صدور القانون اجلديد حدث بعد الوصـية بالثلـث ولاـن نقـك قبـت وةـاة املوصـي 
ةقي هكه احلالة لين للموصى' لـه نن يأخـك ن ثـر  ـن ربـط  ر ـة املوصـي علـى الـرغم  ـن وقـوع 

ث  ـا ميلـن اإنسـان، وهلـن ألن  ـا  ـان الوصّية يف ئت القانون القدمي الكي جييز الوصية بثل
ميلاه املوصى' له هو ارد ن ت شه  ان بابفطاعة املوصي الرحوع عن وصيفه وحتديدها بالربط، 
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نو حــىت' بــدون الربــط، نو شبطاهلــا  ــن حيــث األبــاس، ألن الوصــية يف حيــاة املوصــي عقــد غــري 
  لزم، وميلن املوصي الرحوع عنها شىل' حني الوةاة.

( ةلـين لتـر ة %1( شىل  %7رق لـو  غـرّي بـعر القالـدة القانونيـة وا نقـث  ـن  و ثام آخ
انتـــأي لالقـــراض  ـــثالا نن  ســـفمّر بـــاألقراض بالســـعر القـــدمي علـــى' رغـــم ن ـــا انتـــأي يف ئـــت 

( ألّن هلــن ل ياــن حقــاا  افســباا %7القــانون القــدمي الــكي جييــز االقــراض بقالــدة  قــدارها  
 ت باالقراض ككا السعر. ن حقوقها وامنا هو ارد ن 

ن ــا العقــود الــ  متـّـد بالســعر القــدمي وابــفلمد ةالــد ا، ةلــين للمــدين املطالبــة بابــرتحاع 
ة.  الزالد، ألن  ا مت وقبض صار حقاا  افسباا للتر ة املقًر

نسـفخلث  ـن هـكا  لـه قان القـانون ـ علـى العمـوم ـ لـين لـه نثـر رحعـي بالنسـبة للحقـوق 
 مق ان القانون يطبم على احلوادث اح ية.املافسبة، وهلكا يقا

وحيث قـد عرةـد رني اإبـالم بالنسـبة شىل' هـكه اال  ـور، ةـال حاحـة شىل  قصـيت الاـالم 
 يف هلن.

 

 استثناءات من أصالة عدم رجعية القانون
 

ق  قدم نصالة عدم رحعية القـانون الفطبيقـي ـ ن ـا الاليـاي التـرعية ةـال  فغـرّي  82املسألة 
ـوع  ثـت اإًـطرار وال ـرورة و ـا نشـبه ـ لاـن يسـفثىن'  ـن عـدم الرحعيـة شطالقـاا ش الّ بفغـرّي املًو

  وارد، بع ها واقعاا وبع ها صورةق
األوم ق وحود النث الصـريح  ـن املتـرّع علـى الرحعيـة،  ـالا نو يف اجلملـة، وهلـن ملـا يـراه 

 ــا نشــبه هلــن ـ شه   ــن املصــلحة الداخلــة حتــد قــانون األهــم واملهــم، نو قــانون ال ًــرر، نو
املصــلحة مبــا هــي  صــلحة ال  اــون  ســّوغاا للقــانون، شالّ شها انطبــم عليهــا عنــوان شــرعي  ــن 

 الافاب والسّنة .
ط املترّع ملخالف املرور غرا ة دينار، مث خالف مجاعة ةرنى ان مسعة اإبالم   ما شها ًو

الغرا ــة  ــن املخــالقني اجلــدد   اــون يف خطــر لــو نخــك املــام  ــنهم، ةتــرّع قانونــاا حديــداا ب لغــاء
و ـــن املخـــالقني الســـابقني، نو انـــه وقعـــد حـــرب بـــني الدولـــة اإبـــال ية وبـــني نعـــدالها، ةـــأراد 
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 املترّع ابفمالة الناس  ن باب األهم واملهّم ةأبق  الغرا ة السابقة.
و ثلــه ق  ــا شها نبــق  نصــف الغرا ــة الســابقة حيــث القــانون رحعــي يف اجلملــة ال يف  ــت 

 يط السابم.الفتر 
هـــــكان يف اإبـــــقا   ـــــالا نو بع ـــــاا، نّ ـــــا يف اإثبـــــاي ق بـــــأن قـــــّرر للمخـــــالقني الســـــابقني 
دينــارين، بعـــد نن  ــان القـــانون دينـــاراا، نو قــامق علـــى'  ــت بـــالم عاقـــت غــين نن يقـــرض الدولـــة 
دينــاراا واحــداا عــن  ــت بــنة  ــن عتــر بــنواي  اًــية حيــث احفاحــد الدولــة شىل املــام ألحــت 

اء، وصّد عدوا م، ة ن األصت وشن  ان العدم شال ان لتورى الققهاء املنفخبني  ن دةط األعد
قبت ن ثرية اال  ـة شها شخصـوا بأ ثريـة احراء، هلـن،  ـن بـاب األهـم واملهـم وال ـروراي  قـّدر 

 بقدرها و كلن يف القرع الالحم.
ـ يف  قابـت األ ـر  الثـا: ق  ـا  ـان  قسـرياا للقـانون السـابم، وهـكا يف احلقيقـة لـين برحعـي

األوم ـ ألنـــه شن  ـــان حديــداا  ـــان  ـــن األ ـــر األوم وشن ل ياــن حديـــداا،  ـــان  ـــن القـــانون 
 السابم ال انه بأثر رحعي بواء  ان  قسرياا  قهو ياا نم  قسرياا  صداقياا.

الثالـث ق لــو  تـف املتــرّع عـدم  قايــة القـانون الســابم، يف حتقيـم املــراد  نـه، وهلــن  مــا 
قد شرّع بابقاا عقوبة ثالثة نشهر  ن السين لات  ن يبيط املخـّدراي، مث ملـا عوقـ   شها  ان

املفخّلقون بثالثة نشهر  ن السين، و اطلم برا  مجلة  نهم بعـد متـام  ـد م، رنى' ان  لـن 
املّدة غري  اةية يف  أديبهم حيث عادوا شىل'  زاولة عملهم، و ان مجاعة  نهم بعد  يف السين 

دة حماــو ّيفهم، ةــرنى' لــزوم   ــاعقة  ــدة الســين  ــن ثالثــة نشــهر شىل بــّفة نشــهر، ل  نفــه  ــ
 ةصاري امل اعقة هكه نثراا رحعياا بالنسبة شىل املفخلقني السابقني الكين هم بعد  يف السين.

ن ا بالنسبة شىل املفخلقني يف املسفقبت ةلين هلن  ن القـانون الرحعـي بالنسـبة شلـيهم  مـا 
 ال خيقى'.
( وغــــريهق ان الفعزيــــر ال خيــــث  1خيقــــى' ق انــــا ه رنــــا يف  فــــاب قالدولــــة اإبــــال ية( وال 

اجللد، بت يتمت  ت  ا يراه احلا م صالحاا يف الردع،  ط  الحظة بـالر اجلوانـ ، وهلـن ملـا 
 ورد  ن  أدي  الن  صلى اهلل عليه وآله وبلم وعلي عليه السالم بغري اجللد.

 ( .1 قوله ببحانهق  و ا  ّنا  عّكبني حىّت' نبعث ربوالا( ال يقام ق األثر الرحعي ينايف
ل ن قرية ن رنا ةقسقوا ةيها(   ( .2وقوله  عاىلق  وشها نردنا نن   
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(  شىل غــري هلــن،  ــن ندلــة قــبح العقــاب 1وقولــه بــبحانهق  حــىّت' يبعــث يف اّ هــا ربــوالا( 
 بال بيان.

اإلفزام به ة  ا  تمولة لدليت األهم  ألنه يقام ق رمبا يلفزم باإنصراآل، وعلى ةرض عدم
 واملهم وال ًرر، ةفأّ ت.

مث انه لو  ـان القعـت  باحـاا، مث نصـبح حمّر ـاا، ة نـه ال يعاقـ  علـى' ةعلـه املبـا  بـابقاا، ملـا 
 ه رناه  ن األصت يف األثر الرحعي.

سابم نو ال ن ا العان ق بأن  ان القعت حمّر اا مث نصبح  باحاا، ةهت يعاق  بالنظر شىل ال
يعاقــ  نظــراا شىل احلــام، ةلــو  ــان ـ  ــثالا ـ شبّــان اإًــطراب ةمنعــد الدولــة عــن الفيــوم لــيالا 
وقّرري غرا ة دينار ملن  ّوم، مث انفهـى اإًـطراب ةقـرري اباحـة الفيـّوم، ةهـت  أخـك الدولـة 

 اعفبار احلام؟ ن املفخلقني السابقني الغرا ة باعفبار حالة املخالقة نو ال  أخك  نهم شيئاا ب
 قف ى القاعدةق هو احلم يف نخك الغرا ة  نهم، ألّن  غرّي القانون لين  سـقطاا ملـا وقـط، 

 ة نه شها حصت السب  حصت املسّب .
و نــه يعــرآل حــام  ــا شها خّقــف العقــاب يف احلــام الثــا:، وقــد ار اــ  املخالقــة بــابقاا يف 

 حام شّدة العقاب.
 

 القانون ورعاية المستضعفين
 
ــــط القــــوانني الفطبيقيــــة املفاقلــــة نقــــط املسف ــــعقني  81ســــألة امل ق جيــــ  علــــى الدولــــة ًو

اا، ويدم على' هلن األدلة األربعةق  وشنقاههم  ن نيدي املسفبّدين نقساا و االا وعًر
(  ةـ ها 1ةمن الافاب قوله بـبحانهق  و ـا لاـم ال   قـا لون يف بـبيت اللّـه واملسف ـعقني( 

ـــ    ـــادون القفـــام،  ثـــتق  اـــوين اجلمعيـــاي ال ـــاغطة، وحـــ  القفـــام يف بـــبيت شنقـــاه هم وح 
ونتــر اوــالي والافــ  الفوعويــة، وابــفخدام بــالر وبــالت اإعــالم يف بــبيت هلــن، و تــايت 
مجعياي حقوق اإنسان، وجلان للدةاع عن حقـه يف احليـاة واحلريـة والفملـن املتـروع شىل' غـري 

 هلن.
يـدعون شىل اخلـري  ويـأ  رون بـاملعروآل وينهـون عـن  و ـكا قولـه بـبحانه ق  ولـفان  ـنام ا   ـة
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 ( .2املنار وا ولئن هم املقلحون( 
وال يبعد نن ياون املراد بقوله  عاىلق  نامق   ن( النتوية ال الفبعي ية، ألن قولـه  عـاىل' 
يف آخــر احيــةق وا ولئــن هــم املقلحــون ب ــميمة ان القــال  واحــ ، دام علــى' لــزوم نن ياــون  

 سلمني  كلن، شىل' غريها  ن آياي األ ر باملعروآل والنهي عن املنار. ت ةرد  ن امل
و ن املعلوم ق ان هـكين األ ـرين ال خيصـان املسف ـعقني  ـن املسـلمني، ةـ ن األ ـر والنهـي 
لين خاصاا بأن ياون الطرآل  سلماا، شال يف  ثت  ـا قـر ره اإبـالم  ـن قـوانني اإلـزام، حيـث 

م ـ  ثت شركم اخلمر، ونااحهم اّّر ـاي، ون لهـم الربـا، و ـا ياون هناك ةيما خالف اإبال
نشــبه هلــن بتــر  عــدم الفيــاهر بــه ـ ون ــا ةيمــا عــدا هلــن، ةهــو اــام األ ــر والنهــي والــدعوة 
واإرشــاد بــدون العنــف، علــى  ــا ه ــر يف  فــاب اجلهــاد و فــاب األ ــر بــاملعروآل والنهــي عــن 

 املنار.
لتــيس الصــدوق قــدس بــرهق ان يهوديــاا عــّكب يف قــربه ويف روايــة ثــواب األعمــام وعقاكــا ل

 ألنه ل ينص ر  ظلو اا.
واحلاصـتق  ان اإطالقـاي  تـمت  ـي املسـفارب و ـّف يـده ـ شن ن اـن ـ عـن املسف ـعف 
 ــن غـــري ةــرق بـــني األقســام األربعـــة  ـــن  ــون  ـــت  ــن الطـــرةنيق الظــال واملظلـــوم  ســـلمني، نو  

ـه، نو يف  اةرين، نو خمفلقني، ة ها ئلم املسل م نو الااةر  سلماا نو  اةراا يف نقسه نو يف عًر
  اله، نو ئلمه بفقييد حريا ه املتروعة، وح  الدةاع عن املظلوم.

شىل' غــري هلـــن  ــن آيـــاي وروايــاي شرشـــاد النــاس شىل اخلـــري واأل ــر بـــاملعروآل والنهــي عـــن 
ت نن يبعثه اهلل  عاىل املنار، وقد ح ر ربوم اهلل صلى اهلل عليه وآله وبلم حلف الق وم قب

ـــالنبّوة، ويف دعـــاء اإ ـــام الســـّياد عليـــه الســـالم ق الّلهـــم  شّ: نعفـــكر شليـــن  ـــن  ظلـــوم ئ لـــم  ب
 ( .1ا ريت ةلم ننصره 

 

 دليل اإلجماع
 

واإمجــاع  نعقــد ني ــاا علــى الاــربى ـ ني شطــالق األ ــر بــاملعروآل والنهــي عــن املناــر ـ 
 لااةر بواء  ان ئامله  اةراا نو  سلماا.ةيتمت  ا قن ةيه وهوق الدةاع عن ا
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 دليل العقل في رعاية المستضعفين
 

والعقت يدم على' هلن ني اا، ة ن خكالن املظلوم وعدم الدةاع عنه قبيح عقـالا،  مـا ان 
 نصرة املظلوم والدةاع عنه حسن عقالا.

ّم علــى حــم هــكا باإًــاةة شىل املــالك املوحــود يف  ثــري  ــن احيــاي واألحاديــث  ثــت  ــا د
 ( .1الااةر اجلار، قام ببحانهق  واجلار هي القري' واجلار اجلن  والصاح  باجلن ( 

وقـام ربــوم اللّــه صــلى اهلل عليــه وآلــه وبــلمق اجلـار الــكي لــين بقريــ  وال  ســلم لــه حــم 
 واحد، وشن  ان نحدمها ني اا ةله حّقان، وشن  ان الثالث ني اا ةله ثالثة حقوق.

' حقــوق البهــالم ة نــه يــدم باألولويــة علــى' حقــوق اإنســان، قــام علــي و ثــت  ــا دّم علــى
( وقـد ه رنـا يف  فـاب النققـاي وحـوب 2عليه السالم ق شن ام  سؤولون عن البهـالم والبقـاع  

نققـة احليـوان ممـا دّم عليـه الروايـاي املسفقي ـة،  ثـت اّن ا ـرنة دخلـد النـار يف هـرّة، و  و سـة 
 غريها. دخلد اجلّنة يف  ل ، شىل'

 مــا يؤيّــده ني ــاا قــوم علــي عليــه الســالم ق النــاس صــنقان ا ــا ام لــن يف الــّدين نو نظــري 
 لن يف اخللم.

وحيث  نا قن بصدد  الفقنني( قلناق على الدولة اإبال ية ان   ط القوانني ألحـت هـكا 
روآل األ ـــر، واال ةهـــو حاـــم عـــام لاـــت ةـــرد  ـــن اةـــراد املســـلمني  ثـــت بـــالر  ـــوارد األ ـــر بـــاملع

 والنهي عن املنار واإرشاد شىل اخلري.
هـكا ولــو ةــرض ان املـراد بــاالم يف قــوم الربـوم صــلى اهلل عليــه وآلـه وبــلم ق انصــر اخــاك 

وقـد  قـدم ني ـاا اطـالق  -(  هوق األعم،  ما ال يسفبعد ان ياون  كلن 1ئاملاا نو  ظلو اا 
 رناه. ان  ن شواهد  ا ه   -االم على اإنسان، واملسلم، واملؤ ن

وعلــى هــكا ةلــو رنينــا غــري  ســلم ـ لــين حماربــاا ـ ميــوي حوعــاا نو عطتــاا نو ألحــت عــدم 
الدواء، نو النزآل، نو  بفلى حتد وطئة ئال نو ببط نو يف حالة حرق نو غرق نو خسـٍف نو 

  ا اشبه، وح  انقاهه والصرآل عنه.
ىل احلـم وشىل الصـرا  هكا   اةاا شىل ان رعاية حقوق اإنسان يف غـري املسـلم  قريـ  لـه ش



 

 262 

 املسفقيم .
 

 القانون والتغيرات الطارئة
 

ـط، وقـد ياـون قـانون  81املسألة  ق قد ياون قانون مثّ يلغى، وقد ال ياون قـانون مثّ يًو
اشـــد مثّ خيّقـــف، وقـــد ياـــون قـــانون خقيـــف مثّ يتـــّدد، وقـــد ياـــون القـــانون الســـابم عا ـــاا مثّ 

لقــانون الســابم والقــانون الالحــم عمــوم  ــن خيصــث، وقــد ياــون بــالعان، وقــد ياــون بــني ا
 وحه . 

هكا بالنسبة شىل القانون بكا ه،  ن غري ةرق بني ان ياـون املقـنن األّوم هـو املقـنن الثـا:، 
ـعه الققهـاء  ط الققهاء الالحقون خالآل  ـا ًو نو ياون غريه،  أن  بّدم شورى املرحعية ةًو

 ني الفطبيقية، ممن  قدم الاالم حوله.السابقون، وهاكا حام  ت  ن له حم  تريط القوان
ن ـا شها  غـرّي رني املرحـط، نو  ـاي ـ  ـثالا ـ وقلّـد  رحعـاا آخـر رنيـه اشـّد نو اخـف نو غـري 
هلن مما قد  قدم ـ يف الفأطريية ـ ةهنا حدث  غرير يف احلاـم وقـد  قـدمق ان الواقعـة الواحـدة ال 

  فحمت احفهادين.
 

 فرع
 

 ين فعل المقلد على رأي فقيه 
لان هنا ةرع  البد  ن الفنبيه عليـه وهـوق انـه لـو  ـان رني الققيـه السـابم املنـط بالنسـبة شىل 
حاـم، وةعلـه املقلــد  ـن حهـة حهلــه بـرني ةقيهـه، نو  ــن حهـة عـدم املبــاالي، مثّ حـاء الققيــه 

يلــزم الثــا:، نو  غــرّي رني ةقيهــه األّوم يف املنــط ةاحــا ، ةهــت ياقــي الــرني الثــا: يف البقــاء نو 
الفيديــد؟ ال يبعــد البقــاء الّن اوفهــد احلــاا، والــرني الثــا: يــرى هلــن، ةــال وحــه الخفصاصــه 

 بالوقالط احلديثة.
 ــثالا ق لــو  ــان يــرى جنابــة عــرق اجلنــ   ــن احلــرام، واحنــ  يف هلــن احلــام، نو بطــالن 
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ــعاي، وناــح يف هلــن الوقــد، نو عــدم امللايــة بســب  املعاطــاة، وبــاع كــا ، مثّ ناــا  عتــر ًر
 بدم الرني شىل الطهارة، والصحة، وامللاية، ةانه  الف احن بكلن، وال دليت على ان الـرني 
ــــن،  ــــط، و ــــكلن اها رآه بــــابقاا غــــري ًــــا ن واحن ًــــا ناا، شىل غــــري هل الســــابم اوحــــ  الًو

 والفقصيت  فا  شىل اث ةقهي لين هنا حمت الاالم ةيه.
 

 ) تغير الحالة (
 

لقــرعني املفقد نيقـــ  غــري القــانون الفــأطريي، و غــري احلاــم بســب  بقــي شــيء ثالــثق غــري ا
 غـري الـرني ـ وهـوق  غـرّي حالـة التـخث، بـأن  ـان صـغرياا ـ  ـثالا ـ ةاـرب، نو انونـاا ةأةـاق، نو 
بــالعان، وهاــكا بالنســبة شىل الصــاحي والســاران، واليقظــان والنــالم، واملغمــى عليــه واملقيــم، 

 اليهم؟ةايف ياون القانون بالنسبة 
نقــــوم ق ا ــــا األّوم ق وهــــو الصــــغري، ةلــــو ار اــــ  حر ــــاا مثّ  ــــرب، و ــــان لليــــرم يف الصــــغر 
الفأديــ ، ويف الاــرب احلــّد  الزنــا، ةــال اشــاام يف انــه لــين عليــه احلــّد، النــه ل ير اــ  اجلرميــة 
حــــام الاــــرب، وهــــت عليــــه الفأديــــ  النــــه ابــــفحم هلــــن، نو ال يســــفحم الفأديــــ  ني ــــاا، ألن 

 لصغري وهكا  بري؟ احفماالن.الفأدي  ل
وا ـا الثـا: ق وهــو بـأن  ـان انونــاا ةأةـاق، ة نــه ال حـّد عليـه وال  أديــ  شها  ـان غارقــاا يف 

 اجلنون، واال  ان عليه الفأدي ، وشها عقت قبت حريان الفأدي  عليه، ةاالسابم.
لــــه،  وا ــــا الثالــــث ق وهــــو بــــأن  ــــان عــــاقالا ةيــــّن، ةمقف ــــى القاعــــدة مشــــوم دليــــت الرةــــط

 خصوصاا شها حن حنوناا غارقاا ايث ال يتعر بالفأدي  يف اإنقالع.
 وا ا الرابط ق وهو بأن  ان صاحياا ةسارق ةانه ياون  العاقت شها حّن.

وا ا اخلا ن ق وهو عاسه، ةال حّد، الن الساران ال يتعر شها  ان غارقاا ةال حّد عليه 
 شها  رب. وال  أدي ، اال شها  ان غري غارق،. ةاالص 

وا ا السادس ق وهو اليقظان شها ار ا  مثّ نـام، ةانـه ال حـّد عليـه يف النـوم وهلـن يفصـور 
ة اخلاصة.  يف األ راض النو ية  ما يقام يف نةريقيا حيث  لدغهم البعًو

وا ــا الســابطق وهــو النــالم شها ار اــ  حــام النــومق ةــال حــّد وال  أديــ  عليــه، ال يف  لــن 
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 ( .1ة، لدليت رةط القلم عن النالم احلام وال بعد اليقظ
وا ا الثا نق وهو املغمى عليه واملقيـم، ةـ ن حالـه حـام النـالم واليقظـان، ويف املغمـى عليـه 

 ( .1دليت خان  ن قوله عليه السالم ق   ا غل  الّله عليه ةهو اوىل بالعكر( 
 السـاران غـري ويف بعض  ا ه رناه  قاصيت وندلة خاصة  ـاونون بعـد ار اـاب اجلرميـة، و 

عه الققه.  انه  ًو
 هكا بالنسبة شىل احلدود والفعزيراي ون ا بالنسبة شىل ال مان ةهو على  ا يأيت الاالم ةيه

 

 مسألة الضمان
 

مثّ هناك  سألة ال مان يف  ثـت ال ِّـئ ر شها انقلبـد علـى الطقـت ةمـاي، نو  سـر يف نو ـه 
 والنوم واإغماء ة ن ال مان عليهم  وحود. شناء الغري ـ  ثالا ـ و كا يف حام الصغر واجلنون

و كلن ال مان  وحود يف حام اإًطرار وال رر واإ راه و اال يعلمون،  مـا شها  ـوهم 
ان هكا املاء  لاه ةأراقه، وال  أدي  وال حّد عليهم لرةط التـارع هلـن عـنهم، ولـكا رةـط احلـّد 

املــاء، ولــو   ' بــا رنة   ــطر ة، ةــال  علــي عليــه الســالم عــن املــرنة الــ   نــد   ــطرّة شىل' شــرب
ششــاام يف ًــمانه للمهــر،  مــا ننّــه لــو   ' كــا  ار هــاا ةــال ششــاام يف ال ــمان ني ــاا، لاــن 
الظاهرق انه علـى املاـره ـ بالاسـر ـ لـدليت رةـط اإ ـراه التـا ت لاـت شـيء شالّ  ـا خـر ، وهـكا 

 لين ممّا خر .
ـ لدليت ان السب  نقوى'  ن املباشر على'  ا ه ـر وامنا نقوم ق بأنه على املاره ـ بالاسر 

  قصيله يف الققه.
 وحيث  ان القصد يف هكه القوانني اإملاع ال اإبفيعاب، نافقي  نها ككا القدر.

 مث ا م ه روا يف الققهق بأنه لو باع ة ولياا مث  لن ةهت  فا  شىل  ديد العقد نم ال؟
املالـــــن، ن ــــا  ـــــط رّده ةقــــد بطـــــت ولــــكا احفـــــا  شىل  الظــــاهرق عــــدم اإحفيـــــا  شها ل يــــرّده

 الفيديد.
و ثله يأيت ةيمـا لـو بـاع الـوا بـدون املصـلحة مث  ـرب الطقـت، نو نةـاق اونـون ـ  ـثالا ـ ةهـت 
ي به حيث ان البيط بدون املصـلحة باطـت، و ـكا  ي به، نو ال يصح حىت' شها ًر يصح شها ًر
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هــا مث  ــاي األب، نو  ّوحهــا األب بــدون شحا  ــا حــام  ــا شها  زّوحــد الباــر بــدون شحــا ة نبي
 مث صاري انونة وقلناق بأن والية األب ني اا ثابد على اونون.

مث انه  لما شن يف ثبوي احلّد وقوه، ةاألصت العدم، لابفصحاب، ودليت درء احلـدود 
 مــا  قــّدم بالتــبهاي، ويــأيت  ثــت هلــن يف ال ــماناي وقوهــا، شالّ يف  ثــت العلــم اإمجــاا ـ  

 الاالم ةيه.
و لمــا شــن يف بــقو  احلــّد بعــد ثبو ــه  ــان  قف ــى اإبفصــحاب البقــاء، شالّ شها دخــت 

اا.  حتد التبهة الدارلة للحّد ةًر
 

 القانون والتقسيمات الثانوية
 

ـعية  ـن  81املسألة  ق ال اعفبار بالفقسيماي الثانويـة الـ  اعفادهـا نصـحاب القـوانني الًو
 ا ةالد ا الفبوي  ةق ، ة  م قّسموا القوانني شىل'ق حهة اجلوهر، وامن

وعية( ونرادوا كا القوانني ال   ر ب  اياة الناس.   قوانني  ًو
وشىل'  قوانني ا صولية( ونرادوا كا الطرق ال  يلـزم بـلو ها إحقـاق احلـم يف املنا عـاي، شه 

الثلث، وحم النققة، و ـا نشـبه  ثبيد احلم يف احلقوق غري املنا عاي،  ثت حم الوصية، وحم 
 ـ ةيما ل يان هناك نزاع ـ وامنا يراد كا بيان ان احلم القانو:  اها؟

وشىل'  قانون داخلي( ويراد بـه  ـا يـر ب  بـالرواب  اإحفماعيـة الـ  ينظمهـا القـانون داخـت 
 اوفمط،  األحاام املدنية، واألحوام التخصية، والقواعد الدبفورية.

 ن خارحي( ويراد به  ا ينظم رواب  الدوم بع ها  ط بعض.وشىل'  قانو 
وشىل'  قانون عام( ويراد به القوانني ال   نظم الرواب  الـ   اـون الدولـة طرةـاا ةيهـا، بـواء 
بـــني الدولـــة وبـــني نةـــراد التـــع ، نم بـــني الدولـــة والـــدوم اال خـــرى' ممـــا يـــراد بـــه حتقيـــم األ ـــن 

 واإبفقرار.
اد به القوانني ال   ـنظم روابـ  األةـراد بع ـهم بـبعض يف حيـا م وشىل'  قانون خان( وير 

 اإقفصادية واإحفماعية.
مث ان الدولــــة شها نخــــكي باعفبارهــــا صــــاحبة الســــيادة، ةــــال شــــأن هلــــكا القــــانون كــــا، وشن 
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اخـــــكي باعفبارهـــــا شخصـــــية حاميـــــة  فصـــــرآل  مـــــا يفصـــــرآل بـــــالر التخصـــــياي احلاميـــــة 
معيّـــاي واألحـــزاب واهليئـــاي،  انـــد  ـــن  صـــاديم القـــانون اال خـــرى' يف الفعاقـــد،  فصـــرآل اجل

اخلــان، ولــكا  ــان القــانون العــام يهــفم باملصــا  العا ــة، ن ــا القــانون اخلــان ةاهفما ــه مبصــا  
األةراد، نو  األةراد  ن التخصياي احلامية، و ا يتبه هكا التيء  وحود يف التريعة بابـم 

  حم الّله( و حّم الناس(.
ن حــم اللّــه للحـا م التــرعي العقــو عنـه، ن ــا حــم النـاس ةييــو  للنــاس رةــط وال خيقـى' ق ا

اليد عنه،  ثت ال ماناي والدياي و ا نشـبه هلـن، لانـا ه رنـا يف الققـهق ان احلـا م التـرعي 
قد يـفمان  ـن العقـو عـن حـم النـاس ني ـاا ـ مبـوا ين خاصـة ـ  مـا عقـى' ربـوم اللّـه صـلى اهلل 

  ط انه  ان عليهم حم الّله وحّم الناس.عليه وآله وبلم عن نهت  اة 
 (.1ال يقام ق ان هلن  ان ألحت ا م نبلموا، واإبالم جيّ   ا  ان قبله 

 ألنه يقام ق  ثري  نهم ل يسلموا.
و مــا عقــى' علــي عليــه الســالم عــن نهــت البصــرة  ــط ا ــم  ــان علــيهم احلّقــان، ورّد ن ــوام 

اد عسـاره عليـه السـالم شىل' غـري هلـن  ـن التـواهد اّاربني شليهم  ط ا ـا  انـد  ـن حـم نةـر 
 واألدلة.

ون ا بالنسبة شىل' حم الناس، ةقد ه ر الققهاء انه ال ةرق بني احلـم واحلاـم، ةـاحلم قابـت 
 ألن يوه  ويفعا ت عليه ويورث وي سق ، بينما احلام لين  كلن.

ميّيـــزه نو ولـــو شـــن يف شـــيء انـــه حـــم نو حاـــم، رحـــط يف  تخيصـــه شىل العـــرآل، ةـــ ن ل 
اخفلف ةيه، ة ن األصت  ونه حاماا ألنه  تموم لقوله بـبحانهق   ـا آ ـا م الربـوم ةخـكوه 

( شىل' غــريه  ــن احيــاي والروايــاي، شًــاةة شىل ان اإبــقا  وقــوه 1و ــا  ــا م عنــه ةــانفهوا( 
( وغـــريه ةـــال حاحـــة شىل' 2خـــالآل األصـــت، وقـــد ةّصـــلنا الاـــالم يف هلـــن يف  فـــابق احلقـــوق 

 . اراره
مث ا م ه روا ق ان بعض األشياء جيفمط ةيه حم اللّـه وحـّم النـاس  السـرقة، ةـرّد املـام  ـن 
حـم النــاس، ولــكا لصــاح  املـام العقــو عنــه، والقطــط  ـن حــم اللّــه، ولــكا لـين لــه العقــو عنــه، 
و ـــكلن الزنـــا اإ راهـــي حيـــث املهـــر هلـــا  ـــن حـــم النـــاس، خبـــالآل احلـــّد، شىل' غـــري هلـــن  ـــن 

  ورة يف الققه.األ ثلة املك 
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وال خيقى' ق ان  ا يـك ر  ـن  حـم النـاس( امنـا هـو باإعفبـار الـكي ه رنـاه، وشالّ ةـال حـم 
للنــاس شالّ  ــا قــّرره الّلــه بــبحانه، ةياــون بــني حــم الّلــه وحــم النــاس عمــوم  طلــم، ةاــت حــم 

ه ـ بينمـا للنـاس هـو حـم اللّـه بـبحانه ـ ألن اللّـه قـّرره ويعاقـ  علـى'  ر ـه، شالّ شها  ر ـه صـاحب
 لين  ت حم لّله ببحانه حم للناس،  ما عرةد.

 

 القانون العام وتفريعاته
 

ق ان واًــعي القــوانني قســموا القــانون العــام ـ علــى اصــطالحهم ـ شىل' نربعــة  86املســألة 
 ةروع ق
 القانون الدوا العام . - 1
 القانون الدبفوري . - 2
 القانون اإداري واملاا . - 1
 املراةعي والعقايب .القانون  - 1

ةـــاألوم ق عبـــارة عـــن العالقـــاي الـــ   نتـــأ  ـــا بـــني الـــدوم املســـفقلة  حـــم الســـيادة، وحـــم 
 البقاء، وحم املساواة، وحم امللاية، وحم الق اء، وحم الفمثيت اخلارحي، و ا نشبه هلن.

و كلن يبحث القانون الدوا حـوم الـدوم  ا ـة السـيادة، والـدوم ناقصـة السـيادة بسـب  
ايـــة نو احـــفالم،  مـــا يبحـــث القـــانون الـــدوا حـــوم املؤّبســـاي الدوليـــة  هيئـــة اال  ـــم ، و مح

 حمامة العدم الدولية، وغريها  ن املؤّبساي الفابعة للقانون الدوا العام.
و ــكلن يبحــث القــانون الــدوا ةيمــا شها نتــبد احلــرب بــني دولفــني، نو شها احفلــد دولــة 

ولفني املفحـــاربفني والـــ  ال جيـــو  ابـــفعماهلا، والـــ  جيــــو  دولـــة، عـــن  يقيـــة العالقـــاي بـــني الـــد
ـــاي نثنـــاء  ابـــفعماهلا، وعـــن  يقيـــة ابـــفعمام األبـــلحة، و عا لـــة اجلرحـــى' واألبـــرى'، واملقاًو
احلرب، وطرق ش اء احلرب، و ا جيو  و ا ال جيو   ـن  سـاعدة طـريف اّاربـة بـالحاا نو  ـواداا 

و بـالر العقوبــاي الدوليـة، وعـن  يقيــة قبـوم الالحئــني  غكاليـة نو دواليـة، واحلصــر اإقفصـادي
  ن املفحاربني، وبالر خصوصياي الليوء.

و ــكلن يبحــث القــانون الــدوا عــن حقــوق وواحبــاي الــدوم اّايــدة،  ــط الــدوم الداخلــة 
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 يف اال  م املّفحدة، وخصوصياي حم النقض  القيفو( للدوم الابار و ا شىل' هلن.
عض الاف ق ان العقت  ام خبطأ بعض القوانني الدولية والـ   نهـاق  مث انا قد ه رنا يف ب

حــم الــنقض، و نهــاق حعــت الفســاوي بــني الــدوم الابــار والصــغار، ةــدولفان ـ  ــثالا ـ  اهلنــد 
والصني هلما ثلث العال، ودولفان صغري ان هلما واحد  ن ثالثة آالآل  ن نقوس العال، ةهـت 

 ب والسلم و ا نشبه؟.يصح  ساويهما يف الرني يف احلر 
بينمــا  قف ــى القاعــدة ان ياــون اإعفبــار بــاالةراد ، ـ ةيمــا يــر ب  كــم ـ ةدولــة هلــا نلــف 
 ليــون نســـمة جيــ  ان ياـــون هلــا نلـــف رني، ودولــة هلـــا  ليــون نســـمة يلــزم ان ياـــون هلـــا رني 

 واحد، وهاكا، شىل غري هلن.
 

 مصادر القانون الدولي
ق الققــه والق ــاء، والعــرآل والعــادة الــدوليان، والقــوانني ا ــا  صــادر القــانون الــدوا، ةهــي

 العقلية العا ة، واملعاهداي.
ـــط قواعـــد دوليـــة، ومي ـــيها عـــّدة  ـــن  واملـــراد باملعاهـــدايق هـــي الـــ   عقـــد بـــني الـــدوم لًو
الـــدوم، او الــــدوم بابـــرها، و ــــن مناهحهـــاق  يثــــاق هيئـــة اال  ــــم املفحـــدة الــــ  اخـــكي  اــــان 

 ي  ن  لن املعاهداي. عصبة اال  م( ةا ا ه
وغالباا ّ ا  دخت الدوم يف هـكه املعاهـداي، شالّ دولـة ال  ريـد الـدخوم بنقسـها إعفبـاراي 
عنــدها، نو ال  واةــم الــدوم الاــربى علــى دخوهلــا يف املعاهــدة، ةسويســرا ـ  ــثالا ـ  ــن القســم 

يف هــــكه األّوم، وهلــــن ال ــــا اعفــــربي ان هلــــن ي ــــر ايادهــــا، لاــــن الدولــــة الــــ  ال  ــــدخت 
رم  ن ةوالد هكه املعاهداي.  املعاهداي ـ بواء ال  دخلها بنقسها ام ب غ   ن اخلار  ـ حت 

 هكا بالنسبة شىل املعاهداي الدولية يف غري اإبالم.
ا ا يف اإبالم ةان املعاهداي الدولية، بالنسـبة شىل دولـة اإبـالم وبـالر الـدوم، امنـا  قـط 

 ا  ان هلا شرطانقـ ورد القبوم و اون هاي ةالدة شه
 األّومق قبوم املعاهدة واملواةقة عليها.

 الثا:ق عدم  نط اإبالم عن  ثت  لن املعاهدة.
االّ شها  اند قاعدة ال ًرر،  نو قاعدة االهـم واملهـم حمّامـة، ةللدولـة اإبـال ية القبـوم 
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ه ـروه يف  فـاب اجلهـاد، واملواةقة عليها، ة ها قبلفه وواةقد به لـزم عليهـا اإلفـزام بلوا  هـا  مـا 
 لداللة النث والقفوى' عليه.

 
 

 القانون الدستوري ومعناه
 

ق القانون الدبفوري ـ يف اصطالحهم ـ هيق القواعـد الـ   ـنظم عالقـة الدولـة  87املسألة 
بالقرد  ن حيث السيابة مبعىنق النظـام السيابـي يف دولـة  ـن الـدوم  ـن حيـث  نظـيم ابـن 

  اوينها و اّو ا. الدولة وحتديد خصوصياي
وعلـــى هـــكاق ةالقـــانون الدبـــفوري هـــو الـــكي  ـــّدد النظـــام السيابـــي لليماعـــة، او شـــات 
الدولـــة وا ـــا هـــت هـــي  لايـــة ام مجهوريـــة برملانيـــة، مبعـــىنق خ ـــوع الـــو ارة ةيهـــا لرقابـــة الســـلطة 

ين الفتــــريعية، ام غــــري برملانيــــة ةفاــــون الــــو ارة خاًــــعة لــــرلين اجلمهوريــــة و ســــؤولة ا ا ــــه ولــــ
 للسلطة الفتريعية حم ابقاطها بسح  الثقة عنها؟

 مــا ان القــانون الدبــفوري هــو القــانون الــكي يبــنّي ةــرق الســلطاي بع ــها عــن بعــض، 
ويبــنّي عالقــة الســلطاي يف الدولــة بع ــها  ــط بعــض، و ــكلن الدبــا ري احلديثــة  بــنّي احلقــوق 

 هلن. القردية يف احلرية، ويف اإقفصاد، و يف اإحفماع، و ا شىل
والقـــــانون اإداري هـــــي اموعـــــة القواعـــــد الـــــ   عـــــنّي الفنظـــــيم اإداري للدولـــــة، والـــــرواب  
عد  القانونية ال   نتأ بينها وبني األةراد يف ببيت قيا ها بوئيقفها واملبادىء القانونية ال  ًو

 للمنا عاي بينها وبينهم يف هكا السبيت.
 اــّون احلــة احلاو يــة شىل القــانون اإداري، وعلــى هــكاق ةالقــانون الدبــفوري يبــنّي  يقيــة 

ويبــنّي  يــف  تــري هــكه احلــة، و يــف يقــوم  ــت حــزء  نهــا بوئيقفهــا اخلاصــة، ةهــو يفــوىّل نظــام 
احلاو ـــة اّليـــة واـــالن البلديـــة، و ـــت  ـــا يّفصـــت بتـــؤو ا واـــالن اللـــواء، واوـــالن اإداريـــة، 

ـــاء  واملراةـــم العا ـــةق  ـــن شـــؤون الفعلـــيم والصـــّحة، وامل واصـــالي الســـلاية والالبـــلاية، والاهرب
والربيـــد، والق ــــاء والــــدةاع، واأل ــــن والتــــؤون اإحفماعيــــة، و نظــــيم املــــوئقني الــــكين يقو ــــون 
بفحريــن اجلهــا  اإداري، و ــّدد العالقــاي بــني املر ــز واألقــاليم، شىل' غريهــا  ــن املهــام الاثــرية 
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 ؤون املر زية والال ر زية.امللقاة على' ن فاآل الدولة، وال   ن نمّههاق ش
ـوعاي القـانون اإداري، ةمـن  وهلكا يعـّد اـث املر زيـة نو الال ر زيـة اإداريـة  ـن نهـم  ًو
الدوم  ا  سري على' نظام املر زية التديدة ايث  فمط السـلطة يف يـد اهليئـة اإداريـة املر زيـة، 

وهاـكا  سـفحيت  لـن اهليئـاي شىل'  وال  عطي اهليئاي اّلية شالّ قسطاا صـغرياا  ـن اإبـفقالم،
 ندواي لفنقيك  تيئة السلطة املر زيّة.

وجيــري الــبعض احخــر علــى'  بــدن الال ر زيــة، يعــينق  ــرتك الســلطة املر زيــة قســطاا  بــرياا  ــن 
اخفصاصا ا للهيئاي اّلية ايـث  فمفّـط هـكه اهليئـاي بقسـ  واةـر  ـن اإبـفقالم، علـى' ان 

ام الال ر ــزي هــوق  ــون املــوئّقني اّليّــني  نفخبــني  ــن قبــت بــّاان الطــابط األبابــي يف النظــ
 األقاليم ننقسهم، ال  عّينني  ن قبت احلاو ة املر زية  عييناا  باشراا.

ن ــا املنا عـــاي الـــ   قـــوم بـــني احلاو ــة واألةـــراد، نو بـــني بعـــض شداراي احلاو ـــة وبع ـــها 
نه هت الال م حعت ق اء خان هلم؟  مـا يف احخر، ةعند املترِّعني بالنسبة شليها خالآل يف ا

بعض بالد الغرب و بعهم بعض بالد اإبالم، نو الق اء العام  ـاآل لـكلن،  مـا يف الـبعض 
احخــر  ــن بــالد الغــرب، و ــبعهم الــبعض احخــر  ــن بــالد اإبــالم ني ــاا؟ األقــرب شىل' بســاطة 

 اإبالم ـ يف  ت نحهز ه ـ هو الثا:.
 يعرآل غالباا خصوصياي اإداراي وننواع املنا عاي. ال يقام ق ان الق اء ال

 ألنه يقام ق نوالا ق غري الغال  مما يعرةه  اآل يف األ ر.
وثانيــاا ق يســفعني القاًــي بــاخلرباء يف هــكه اجلهــة،  مــا يســفعني بــاخلرباء يف اإقفصــاد، ويف 

 السيابة، ويف غريمها لو راحعوه يف هكه التؤون.
 عـة بـني احلاو ـة والتـع   مـا شها نرادي احلاو ـة ـ  ـثالا ـ وعلى' هكا ق ةلـو حـدثد  نا

ـــها نصـــحاب البيـــوي واّـــالي أل ـــم ل يـــروه ًـــرورياا،  ةـــفح شـــارع أل ـــا رن ـــه ًـــرورياا، وعاًر
  نا عا شىل الق اء، و كلن لو حدثد  نا عة بني دالرة حاو ية ودالرة ا خرى'.

حهــة البســاطة، وبــرعة الفنييــز الــ   مث ان الال ر زيــة هــو األقــرب شىل نظــر اإبــالم،  ــن 
هي نقرب شىل احرتام اإنسان  االا ووقفاا، باإًاةة شىل عدم هدر ن ـوام الدولـة يف الرحـوع شىل 

 املر ز ههاباا وايئاا مبا يسفلزم هلن  ن األ وام واألوقاي واملوئقني واألحهزة و ا نشبه هلن.
يه وآله وبلم وعلـي عليـه السـالم  انـد   اةاا شىل ان  يقية حاو ة الربوم صلى اهلل عل
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 على' قو الال ر زية  ما ال خيقى' هلن على'  ن له شملام ككا اجلان .
ون ـا يف   اننـا احلاًـرق ةحيــث يـراد  وحيـد بـالد اإبــالم وشحيـاء اال  ـة الواحـدة، وشرحــاع 

ـ ياـون الال ر زيـة  اال خـّوة اإبـال ية، و ـوةري احلريـاي اإبـال ية ـ علـى'  ـا بـبم اإملـاع شليهـا
نقــرب شىل'  ــت هلــن، خصوصــاا والــبالد شابــعة، واألقــوام خمفلقــة، واأللســنة  فباينــة، واحلــدود 

 الطبيعية  ن اجلبام والبحار والغاباي وقوها عالقة.
 
 

 القانون المالي للدولة
 

 ق مث ان القــــانون املــــاا للدولــــة يبحــــث يف  يزانيــــة الدولــــة، وهــــي  نقســــم شىل' 88املســــألة 
 قسمني نبابّينيق الوارداي واملصروةاي.

نّ ا الوارداي ةففأّ ى'  ن  صادر عديدة نمّههماق ال رال  األربط ـ ال  ببم اإملاع شليهـا ـ 
و كلن  ا حتصـت عليـه الدولـة  ـن عوالـد، نو  ـا  سـفوةيه  ـن ا حـور اخلـد اي الـ   ؤديهـا شىل 

ر  نن ال متنــط النــاس عــن هلــن، والفيــاراي  األةــراد، نو  ــا يفــأ ى' هلــا  ــن حيــا ة املباحــاي بتــ
  كلن، وغريها.

ــــة األبابــــية، وحتقيــــم  ــــة، و اــــون لســــّد حاحــــاي الدول ن ــــا املصــــروةاي ةفحــــّددها امليزاني
اإصالحاي اإحفماعية، واإقفصادية، و قدم التع  يف مجيـط اـاالي احليـاة، الـ  ال مياـن 

 حتقيقها دون بكم املام.
اب، وانــه  ــا هــو العقــاب؟ و ــا هــي طــرق شثبا ــه؟ وعلــى'  ــن يقــط ونخــرياا يــأيت قــانون العقــ

العقاب؟ وملاها ياون العقاب؟ و ن يقوم بالعقاب؟ وقد  ناوم يف اإبالم هكا القانون ـ علـى 
 األغل  ـ يف  فابق احلدود والقصان والدياي،  ما و ناوم شيء  نه يف  فابق اجلهاد.

ًــط علــى'  ــن اغفصــ  ةفــاة، وقــد ياــون وهلــن ألن العقــاب قــد ياــون ةرديــاا  الــكي و 
ـط علـى'  ـن محـت السـال  ومجـط اجلمـوع إبـقا  احلـا م واحلاو ـة، نو  احفماعياا  الـكي ًو
اإخـــالم بـــالنظم واأل ـــن، وقـــد ياـــون  ـــن دولـــة خارحيـــة،  مـــا يف حـــرب غـــري املســـلمني  ـــط 

ا يف الافـاب املسلمني، ولـكلن حـاء بعـض العقوبـاي  ـدّوناا يف الافـ  الثالثـة اال وم، وبع ـه
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 األخري، وحيث قد  قدم اإملاع شىل' بعض اال  ور املربوطة بالعقاب ال داعي لفاراره.
 
 

 مقارنة بين القوانين اإلسالمية وغيرها
 

ق ان  ـــن طـــالط  فـــاب العهـــدين، و فـــ  بـــوها واوـــوس  اوبـــفا( وغريهـــا  ـــن  89املســـألة 
ن  ــن طــالط قــوانني العصــر احلاًــر، الافــ  الدينيــة بــواء  انــد مساويــة نم غــري مساويــة، و ــكل

وقوانني العصور القدمية،  ثت قوانني القراعنة و ن نشبههم ـ مما دّون بسب  الاتقياي وقوها 
ـــ مث قــارن بينهــا وبــني  ــا حــاء يف اإبــالم  ــن القــوانني، بــواء القــوانني املر بطــة باإنســان ن ــام 

ان، نم باإنســان ن ــام انســان آخــر، نم اإلــه عــّز امســه، نم باإنســان ن ــام احلاو ــة، نو بــالع
باإنســــان  ــــاه نقســــه  ــــن حيــــث الظــــاهر واملعــــىن'  فنظيــــف نقســــه و لبســــه، و عقــــيم  أ لــــه 
و تــــربه، و نقيــــة  ر بــــه و ســــانه، نو  فنظيــــف قلبــــه  ــــن الريــــاء واحلســــد، وعقلــــه  ــــن اخلراةــــة 

بـأن قـانون اإبـالم  والباطت، و ا نشبه هلن، رنى البون التابط بينهمـا، ممّـا ال يـدع لـه شـّااا 
نقرب شىل العقت واملنطم، ونحسن  ن غـريه بالنسـبة شىل ادارة اإنسـان يف هـكه احليـاة ـ ولـو  ـط 

اا ـ.  قطط النظر عن احلياة احخرة ةًر
 و قصيت هكه اال  ور  افوب يف  ف  املقارناي وقوها.

ة، نقّرهـا ـ  مـا قيـت ـ وقن املاعاا شىل' شيء  ن هلن نك ر مجلة  ن القـوانني غـري اإبـال ي
نحد حّاام القراعنة يف  صر، وامسه حور حم   ن  فاب حور حم  نتر اهليئة املصرية العا ة 

 للافاب ليالح  هلن.
ــه  عــاىل بعــد هلــن بعــض القــوانني اال خــر ليّف ــح لنــا بعــض القــرق   مــا نــك ر شن شــاء الّل

 الكي نشرنا شليه.
 قام املؤّلف ق

ـوعاي نسـفطيط ويف ًوء  ـا ورد يف هـكه ال لوحـة املسـفخرحة  ـن حقريـاي  صـر  ـن  ًو
نن نقســـم  تـــريط حـــور حمـــ  شىل نربعـــة نقســـام رليســـية، ونســـفطيط  قســـيم  ـــت قســـم شىل  ـــواد 

وعهاق  حس   ًو



 

 271 

 القسم األوم ق - 1
وهــو  قد ــة متهيديــة و فــوي علــى نلقــاب امللــن حــور حمــ  وبعــض الصــقاي الــ   انــد 

 . لط عليه وبعض عباراي املديح له
 القسم الثا: ق - 2

 وهو يف من صل  الفتريط و فوي على' عترة  واد.
 القسم الثالث ق - 1

وهـــو خـــان باألنظمـــة اإداريـــة و فـــوي علـــى نربـــط ةقـــراي،  ســـبوقة مبقد ـــة واخفـــفم هـــكا 
 القسم خبامتة.

 القسم الرابط ق - 1
ريبية و الية.  وهو خامتة الفتريط  له ةيما   منه  ن نظم حنالية ًو

 وقط رني حاللفه يف قلبه   وقعاا حسناا(. ].....[ق   11لسطر ا
ويزيـــت األخطـــاء ويق ـــى علـــى الاـــكب،  [ يـــف يعيـــد العـــدم يف الـــبالد] ق  11الســـطر 

 و اند خط  حاللفه هي  الهاا  وّةقاا، نوقف الطا عني عند حدهم.
 صــر،  ق  ].....[ وق ــى حاللفــه النهــار والليــت يقظــاا وهــو يســعى شىل خــري 12الســطر 

 .[يف البالد  لها ]ويدرس حاالي الظلم 
حاللفــه ونخــك لوحــة ولقاةــة بــردى، وبــدن يافــ   ــت  ــا  [ونــادى  انــ ]  ق  11الســطر 

 يقوم حاللفه، وقام حاللفه بنقسهق
 نن  فخك اإحراءاي، ًد حاالي الظلم ال   ر ا  يف البالد. [جي ] ق  11السطر 

 .[الكي بلبد  نه بقينفهاملزارع ] له احلياة والسعادة والصحة
ق ونصـــبح املـــزارع  ســـلوباا  ـــن حيـــا ة  ـــا ميلاـــه وحمرو ـــاا وـــرة حهـــوده العديـــدة  11الســـطر 

 ونواياه احلسنة.
ق وشها  ـــــان املـــــزارع ورد شىل  عا ـــــت اجلعـــــة، وشىل  طـــــابس امللـــــن عـــــن طريـــــم  16الســـــطر 

 [للملن]  الو يلني         
املــوئقني نو نحــد اجلنــود نو ني رحــت آخــر ق ويف هــكه األثنــاء اغفصــ  نحــد  17الســطر 

 ــن نهــت الــبالد قاطبــة بــقينة املــزارع، ةقــي هــكه احلالــة يطبــم القــانون علــى اجلــا: جبــدع ننقــه 
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 ونقيه شىل بلد  ثارو(.
قـد ا غفصـ  محولفهـا، واققـاا يعلـن [ شها وحد  وئف  زارعاا صـاح  بـقينة]ق 19السطر 

 شخالء  سئوليفه ألنه لين لديه شيء.
ق  ةهــــكا لــــين اســــن، ولانــــه عمــــت بــــّيء حــــداا، ويــــأ ر حاللفــــه نن يعفــــرب  21ر الســــط

 .[ني املزارع] عقياا 
ـــــط شـــــخث عراقيـــــت يف وحـــــه املـــــزارع... ويف وحـــــه  ـــــن يقـــــوم  21الســـــطر  ق ... وشها ًو

 بالفوريد شىل احلرمي و كلن  ا يفعلم بالقرابني جلميط احهلة، ال   سلم بوابطة و يلي اجلي .
ييــ   طبيــم القــانون عليــه، جبــدع ننقــه ونقيــه شىل  ثــارو( و ــكلن شها قــام ق ة 22الســطر 

ب ـــقاة بيـــد شـــراب ةرعـــون واحليـــاة والســـعادة والصــــحة بفقفـــي  القـــرى للعثـــور علـــى نبـــاي ]  
 وابفعانوا يف هلن العمت برقيم مملو ني لألةراد. [(1 اي 

جيــ  نن يقعلــوا  ق ملــدة بــفة نو بــبعة نيــام، ةهــكا عمــت قــد حــاو  احلــدود، وال 21بــطر 
 ...حيث[.]هكا ] بت  فخك ًدهم اإحراءاي..[ ن ا يف ني  اان 

ق يســـمط النـــاس يقولـــون ةيـــه، ن ـــم يقفتـــون عـــن نبـــاي  ـــاي لابـــفيالء عليـــه  21بـــطر 
 ويأيت آخر غريه ليتفاي قالالاق نخكوا عبدي نو ن    ةالبد  ن  طبيم القانون(...

دمها يف التـــمام وآخـــر يف اجلنـــوب علـــى حلـــود شها ابـــفوىل اجليتـــان اللـــكان يرابطـــان نحـــ
احليوان  ن البالد مجيعاا بدون نن  راعى  ـدة بـنة الراحـة الـ   ـاة  ةيهـا علـى اهلـدوء بطريقـة 

ـــزم 2  ـــر القـــال   ـــزم شىل  ن (  ويأخـــكون  ـــن بينهـــا اجللـــود املخفو ـــة، نثنـــاء  ـــرورهم  ـــن  ن
احـداا والـكين ال جيـدون عنـدهم حلـداا وجيلدون الناس ويظلمو م، دون نن يبقـوا ألحـد حلـداا و 

يالقو م بدةط غرا ة ويقولون لاس  ثقفهم  اجلنود( بأ م نخكوا اجللود  نـا ورنيـي عـن هـكا 
ــوع، نن هــكه حالــة حمزنــة، وبــالنظر شىل خطــورة هــكه احلالــة ةييــ  نن  فخــك اإحــراءاي  املًو

 املناببة.
ة والصـــحة ليقــوم بعمـــت احصـــاء ولاــن شها حـــاء نــائر  واشـــي ةرعــون، لـــه احليـــاة والســعاد

 ... [ للمواشي يف  ت البالد جي  عليه نن ]
 يقوم جبمط حلود احليواناي ال  نققد بالطريقة الصحيحة. 

ن ــا ةيمــا يفعلّــم احن بــأّي شــخث ينفمــي شىل اجلــي  والــكي يســمط عنــه بأنــه يغــادر و عــه 
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الـة حلـدة،  ـرتك ،سـة حـرو ، اجللود،  نك اليوم ةصاعداا، جي   طبيم القانون عليه، جبلـده  
 .[باعفبار القال   عقياا بسب  نواياه الطّيبة ] ط ابرتداد اجللود الكي نخكها.. ون ر حاللفه 

ق ن ــا ةيمــا يفعّلــم بنــوع آخــر  ــن اجلــرالم هــو حينمــا ].... هنــة  الــدة  28آخــر الســطر 
ن يسـريون يف ر ـاب يف بيد الزوحـة امللايـة و ـكلن  فبـة  الـدة التـراب للحـرمي الـكي [التراب

العمــد،  لحقــني يف طلــ  ابريــم  ــن اخلمــر،  ــن النــاس الــكين يصــعدون نو يهبطــون يف النهــر 
 حسبما  ان يطل  قدمياا  ن العمد يف عهد القرعون حتفمن الثالث.

ــون ًــريبة عليــه..  ن ــا  ــن حهــة  ــا  ــان  مــت يف الســقر ههابــاا وشيابــاا، و ــان العمــد يقًر
لعاصمة... وان... ويـكهبون شىل العمـد ويقولـون يعطـي لنـا ابريـم  ـن ولان  نك.. السقر شىل ا

 اخلمر عن  ت  يارة صورية للفقفي .
( وال  ـدث يف هـكا 1واحن انظر، القرعـون يقـوم برحلـة  قفيتـية  ـت بـنة شىل' عيـد ابـد 

ــــط الرت يبــــاي  لهــــا قبــــت وصــــوم القرعــــون ].....[ خــــدام احلــــرمي  ني  ــــأخري وال امهــــام يف ًو
و].....[ ايـــث ياـــون اإبـــفعداد  فقنـــاا و ـــا الا ولاـــن  ـــا  عـــىن هـــكا، نن يـــكه   [.....]

املوئقـــون بعـــد هلـــن ويبفـــزون األشـــياء ].....[ مث يـــكه  العمـــد بعـــد هلـــن ].....[ بســـب  
 األشياء ال   ث املزارع..

وبـــالنظر خلطـــورة هـــكه احلالـــة، ن ـــر حاللـــ  بعـــدم بـــلوك هـــكا املســـلن ابفـــداءا  ـــن اليـــوم 
.[ ن ـــا  ـــن حهـــة ].....[ الـــكين  ـــانوا  ـــكلن يســـفولون علـــى بـــقينة  اـــون يف املينـــاء ]....

 ةيي  نن جيرى حتقيم  عهم.
يــــكهبون[ شىل  ]و ـــكلن النـــاس الــــكين يســـفولون علــــى نبـــاي بــــم ملطـــابس امللــــن والـــكين 

 املزارعني ويأخـكون  ـنهم يو يـاا نبـاي بـم ويقولـونق هلـكا لل ـريبة ةهـم يسـرقون املـزارعني، وـار
 نعماهلم.

 وملا  اند هكه حالة ًارة ق
].....[ حاللــ  ق بالنســبة للمــوئقني الــكين يــكهبون جلمــط هــكه األعتــاب بــم لل ــريبة 

 للقرعون  ن  زارع...
 وملا  اند هكه حالة ًارة ة ن حالل  قد ن رق

بــأن علــى املــوئقني نن يــكهبوا ألخــك نعتــاب بــم للقرعــون لــه احليــاة والســعادة والصــحة، 
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لم و ـــن بيـــوي ةا هـــة ةرعـــون الـــ  حتفـــوي علـــى نعتـــاب بـــم ألن ].....[ لقرعـــون  ـــن حـــدا
نعتـــاب الـــ  هلـــم، ةـــ ها مســـط، ن ـــم يأخـــكون  ـــن ني حديقـــة ] علـــى  فـــاع للنـــاس[ ني نحـــد 
ينفمي لليي  نو غريه ] يف ني حـزٍء  ـن نحـزاء الـبالد[ ةـ ن القـانون ] بـيطبم علـيهم[ أل ـم 

 خالقوا األوا ر.
ــــبالد.. يف اجلنــــوب ويف 1راس حيوانــــاي الاياــــي ن ــــا  ــــا يفعلــــم اــــ ــــون ال ــــكين جيوب (  ال

ـني علـى  ـت بيـد  التمام والكين يسفولون بدون وحه حم  ن نهاا القرى على القمـح ةاًر
(  ةــــ  م يطققــــون الايــــت للتــــؤن العا ــــة و ــــكلن يأخــــكون بــــدون حــــم، الافــــان 2هنــــا  11

 ن حاللــ  قــد ن ــر مبنــط هــكا العمــت. واخل ــر وبــا ورة اّاصــيت. ومبــا نن هــكه حالــة   ــرة ةــ
ــــكين يســــفولون  ــــن البيــــوي ويأخــــكون ني ــــاا  ــــن الســــقن، ولاــــن هــــؤالء النــــاس يــــكهبون  وال
ويفقــد  ون يف اجلنــوب ويف التــمام ويأخــكون  ايــاالا  ــن  نــزم خيــفث مبــزارع...... وحاللــ  

 نــاء  ــنهم ةــ  م يــأ ر نن يبفعــدوا وال يعفــدوا علــى ن ــا ن بــان املــزارعني، ولاــن بالنســبة لال  
 يااةئون، ن ا ةيما يفعلم باملزارعني.. اخلمر  الكي(  ّودوا به.

 
 املادة العاشرة ق

 شحراءاي ملنط ابفعمام الرقيم يف عمت بدون وحه حم
] شها قام ربت احلرمي [ باإبفيالء على رقيم بـبم نن نعلـن امسـه هلـم ].....[ و ـط هلـن 

 .....[  ت ].....[ يعفرب حرالم ].....[.ة نه ].....[ وحينما نسمط  ثرياا ]
 ربت احلرمي الكين يقفتون يف األ ـا ن ].....[ بـاان القـرى ].....[ وصـيادين الطيـور 

 وصيادي السمن.
 السطر اخلا ن ق

وعينــــفهم ليحامــــوا يف القطــــرين ليطمــــئن شلــــيهم الســــاان ].....[ وعّينــــفهم يف املــــدينفني 
 ر بــاا لاــت  ــنهم يقب ــه  ــا الا دون  ــأخري ونصــدري  الابري ــني يف اجلنــوب والتــمام وعينــد

 هلم  تريعاي و بادىء يف نعماهلم اليو ية.
وبينـد هلــم ق طريـم احليــاة، وعملـد علــى نن نقــودهم شىل طريـم العــدم و عـاليمي هلــم هــي 

 اح يةق ال  صاحبوا نياا  ان، وال  أخكوا هدايا  ن نحد  ا هكا؟
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حّلـــوا حمـــت غـــريهم، و ـــط هلـــن يوحـــد بيـــنام  ـــن  ....  ـــاها نقـــوم عـــن ا نـــاس  ـــثلام قـــد
 خيالف العدالة.

وةيمــا يفعلــم بربــوم الق ــة والــكه  يف الــبالد.. ةقــد ن ــر حاللــ  ب لغالهــا لاــي مينــط نن 
 يقرض ربم على ني ن ر  قوم بفحصيله حما م اجلنوب والتمام.

ني النـاس، و ت  وئف و ت  اهن نسمعه يقوم ننه جيلن يف اّامة لاي يقيم العدالة بـ
ويقصـت يف خصــو ا م، و ـط هلــن ة نـه خيــالف العدالـة يف هــكا املاـان، ةــ ن هـكا القــوم يعفــرب 
حرمية  ربى، ألن حالل  قد ةعت هـكا  لـه لاـي يعيـد بـلطان القـوانني شىل  صـر، ولاـي مينـط 
نن  ـدث...  ـن اّامـة و هنـة املعابـد، و ـوئقي القصـر امللاـي، و ـكلن  هنـة احهلـة الـكين 

 ّونون اّامة املوقرة، قنبد ة  م يقصلون يف  نا عاي الناس  ن  ت  دينة.يا
وشن حالل  قـد حتمـت آال ـاا  ـن نحـت  صـر لاـي  صـبح حيـاة السـّاان يف  قـدم ورخـاء، 
حينما يظهر يو ياا على عرك رع و كا ة ن حمـا م القنبـد قـد ا نتـئد يف مجيـط الـبالد لـفحام 

 ا يف املدن طبقاا للخط  املمفا ة ال  رمسفها.بني مجيط الساان، لفعقد حلسا 
 

 عالقة الفرعون بضباط جيشه
 

 تــمت هــكه الققــرة  ــن  تــريط حورحمــ  الســطر الثــا ن  ــن اجلانــ  األميــن للوحــة و ــكلن 
 حزء   ن السطر الفابط.

 السطر الثا ن ق
ـــعد هـــكا النظـــام ألن حاللـــ  يرغـــ  يف محايـــة  ـــت النـــاس، و ـــانوا  ]... لمـــة[. لقـــد ًو
جيفمعون حوم حالل  ثالث  راي يف التهر و ان هكا عيـداا هلـم شه نن  ـت ةـرد  ـنهم جيلـن 
و عه حرايفه  ن  ت شـيء لكيـك،  تـمت خبـزاا طّيبـاا وحلمـاا وةطـالر  ـن ن ـالك ةرعـون ].....[ 
ـني وقـد  ـان  ـت واحـد  ـن رقبـاء  ونصوا م  صت شىل عنان السـماء  عظمـني  ـرم بـيد األًر

املتـاه يااةـأ   مـا  انـد احلـام  ـن قبـت.. وقـد  ـان القرعـون نقسـه يلقـي اجلي . و ت ًـبا  
علـــيهم اهلـــدايا  ـــن الناةـــكة  ناديـــاا  ـــت واحـــد  ـــنهم بامســـه و ـــانوا ميـــرون ن ا ـــه  هللـــني و ـــانوا 

 يفسلمون اهلدايا ال   صرآل  ن ن الك القصر امللاي.
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آل و عــــه التــــعري والواقــــط ننــــه  ــــان ميــــنحهم  ؤنــــاا  ــــن املخــــا ن، ةاــــان  ــــت  ــــنهم ينصــــر 
والتـوةان، دون نن يوحـد واحــد  ـن بيــنهم ل يفسـلم نصـيبه ألحــت نن يعمـت لــه البـاقي  ــد م 
دون نن  ّصلوا خالم  دة هكه األيام الثالثة على وقد ينعمـون ةيـه بالراحـة ورحـام خفخـد 
يســعون ورالهــم شىل املاــان الــكي يســانون ةيــه ـ  ــت  ــا جيدونــه هنــاك هــو  لــن بــيدهم نبــداا 

ني.ال  رغبة يف ادارة بيد األًر
 شعادة شحياء اإحفقاالي الدينية يف البال  امللاي

 ال   اند  قررة قبت عهد نخنا ون
 آخر السطر الفابط  ن اجلان  األمين ق

 نفعلوا الصنادم، و انوا يسريون يف قاعة النصر الوابعة ههاباا وشياباا  ن نبواكا.. وننا عني 
اب نقصر بالعربـة، هاهبـني  مجيعـاا( قـو البـاب القـاخر، ويف ر ـاكم  األعيان ندخت بسرعة  ن ب

 ل  بلوقي يفبعهم... قاعة العرك الباي وينفعلـوا نحكيـة  صـندم( ] وقاب ـني علـى[ عصـا 
يف هيئــة الــ  يف قب ــفه  ثــت... شىل  اــا م  مــا  انــد احلــام قــدمياا، وقــد حــددي الفغيــرياي 

ع د نظا اا لبيد اال  راء و نحد بيفـاا لفمـوين  اإلـه(.. اخلاصة بالقصر العظيم الداخلي، وًو
وحيــــاب العــــرك يســــريون حســــ  ر ــــبهم... و... يف  ــــت القصــــر.. وحاشــــية امللــــن  ــــت يف 

  اانه... وهيئة الثالثني يفبعون الربو و وم.
وهــــي آخــــر  ــــا ورد يف الــــنق  علــــى حانــــ  اللوحــــة األميــــن، وكــــكا الــــنث ينفهــــي  تــــريط 

 حورحم  حمت درابفنا.
شها ا فد يب العمـر علـى األرض، وبينمـا نقـوم بعمـت  عابـد لتهلـة، ةـ : ا حـدد والديت  ثـت 

 اهلالم..  فحد يف احلياة الدوام والرةاهية.
وحسده نًاء نطراآل األرض،  ما يقعت قرن رع، وكاءه باطط  ثت  كاء( رع، حينما 

 وب الرحام.يفيلى يف  وبم القي ان، ة ن مجاله يبهر األنظار وهيبفه يف قل
نقــكوا هــكه املرابــيم الــ  نحياهــا حاللــ ، بقصــد شعــادة  نظــيم الــبالد  لهــا، بعــد  ــا ةاــر 

 حالل  يف نعمام القسر، ال  ار ابد يف هكه البالد.
  

 قانون )بالالما( ملك العراق 
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 يف  ت حر ت حنويب بغدادق
 
 خان،  ثام هلنقاألحاام العقابية، وقد   مند بعض اجلرالم الواقعة على األش - 1

 ( ق  قفت اجلارية وعقوبفها دةط حاريفني لسيدها.21 املادة 
 ( ق وقفت  وحة  وشاينوم نو طقلة وعقوبفها القفت.21 املادة 
 ( ق واغفصاب القفاة وةض باار ا وعقوبفها املوي.26 املادة 
 ه. ينا  ن الق ة لسيد 1ـ  2( ق ن ا ةض باارة اجلارية ةعقوبفها دةط 12 ملادة 
 ( ق و  نا الزوحة يعاق  عليه بالقفت.18 املادة 
( ق وقد نخك هكا القانون مببدن الدية يف حرالم اإيكاء ةنث على ننه شها عض 12 املادة 

 انسان ننف آخر وق مه ةقصله ةانه يدةط  ينا  ن الق ة.
 وللعني يدةط  ينا  ن الق ة.

 وللسن نصف  ينا.
 ولألهن نصف  ينا.

 حه عتر شواقت  ن الق ة.وللطمة على الو 
 ( ق و شها قطط انسان اصبط آخر ةانه يدةط ثلثي  ينا  ن الق ة.11 املادة 
( ق و شها نلقـــى انســـان بـــآخر علـــى نرض ةاســـر يـــده يـــدةط نصـــف  ينـــا  ـــن 11 املـــادة 

 الق ة.
 ( ق و شها  سر قد ه ةانه يدةط نصف  ينا  ن الق ة.11 املادة 
 آخر و سر ... ةانه يدةط ثلثي  ينا  ن الق ة.( ق و شها هاحم رحت 16 املادة 
 ( ق و شها ًرب رحت آخر  ن غري قصد ةانه يدةط عتر شواقت  ن الق ة.17 املادة 

  كلن نث هكا القانون على بعض اجلرالم ًد األ وام،  ثام هلن ق
( ق  ــن يقــبض عليــه يف حقــت   وشــاينوم( نثنــاء اّصــوم خــالم النهــار يــدةط 12 املــادة 

 واقت  ن الق ة، و ن ميسن به ليالا هناك يقفت وال خير  حياا.عتر ش
 ( ق وقد  قرري نقن العقوبة ملن يقبض عليه يف بيد  وشاينوم.11 املادة 
( ق وشن اشرتى رحت عبداا نو ن ة نو ثوراا نو ب اعة وينة ولاـن ال يسـفطيط نن 11 املادة 

 يبني قانوناا  ن البالط ةهو لث.
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ا قبض على شنسان  فلبساا بسرقة عبد نو حارية ة نه يسلم عبداا  قابـت ( ق وشه19 املادة 
 عبد وحارية  قابت حارية.

( ق وشها قـــبض حـــا م نو  الحـــ   ـــر نو ني  وئــف آخـــر  همـــا ياـــن علـــى 11 املــادة 
عبد  ققود نو محار  ققود خيث القصر نو  وشاينوم وال يسلمه شىل اشنونا بـت  ـفق  بـه يف 

 متض بوى ببعة نيام ة ن القصر  ا مه  سارق.بيفه حىت ولو ل 
ــــزوا . ةــــاملواد  11 - 21و عــــاج املــــواد  ــــن    22و 21(  ســــالت  فعلقــــة باملواريــــث وال

 (  فعلم مبرياث البند الااهنة.21و
( لــألوالد  ــن القــراك األوم اقهــم علــى بالنــة  دوطــة( ا  هــم، واــم 21و عــرتآل املــادة  

 ثا: على ن وام نبيهم. سار  ط األوالد  ن القراك ال
( االة الرحت الكي لـه نوالد مث يفـزو   ـن رقيقـة  نيـ  لـه نوالداا، ةـ ها 21و فعلم املادة  

 ــنح الرحــت احلريــة للرقيقــة ونوالدهــا، ةـــال جيــو  هلــؤالء احخــرين نن يزامحــوا األوالد  ــن الزوحـــة 
 اال وىل يف  ر ة األب.
حــت  ـن  وحفـه بأطقـام وحتمـت  نـه عــاهرة يف ( علـى ننـهق شها ل يـر ق ر 27و ـنث املـادة  

الطريم بطقت نو نطقام ةعليـه نن يقـدم احلبـوب والزيـد واملالبـن للعـاهرة. وياـون نبناقهـا  نـه 
 ورثة له.... ولان العاهرة ال  عي  يف بيفه  ادا د  وحفه حية.

 ىل.( على واح  الرحت الكي يفزّو  ا رنة ثانية برعاية  وحفه اال و 28و نث املادة  
( على حالة ةسس اخلطبة ةفقومق شها دخت خطي  االبنـة  سـان محيـه 29و نث املادة  

املقبت وقام مبرابيم اخلطبـة مث طـرده بعـد هلـن ونعطـوا  وحفـه لرةيقـه، ةـ ّن مجيـط هـدايا اخلطوبـة 
  رد له،  ما ال  زو  القفاة  ن رةيقه.

 ( غري واًحة وهي  فعلقة بالزوا   ن عاهرة. 11واملادة  
 (  فعلقة بفقسيم الرت ة.11و 12و 11واملواد  

 

 القانون اآلشوري
 

 ه ر اجلرالم املر ابة بوابطة النساء نو ًدهن.
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 وةيما يلي  وحز ملا   منفه هكه املوادق
( ق  دخــوم ا ــرنة شىل  عبــد وبــرقة شــيء  ــن  فعلقــاي املعبــد. يطلــ   ــن اإلــه 1 املــادة 

 حتديد العقوبة.
 و  ديقاي نطقد كا ا رنة، قيت بصقة عا ة ا ا  عاق .( ق  شفالم ن2 املادة 
( ق  بــرقة الزوحــة ألشــياء  ـــن  نــزم  وحهــا املــريض نو املفوىف. عاقــ  باإعـــدام 1 املــادة 

و وقــط نقــن العقوبــة علــى  ــن  لقــى  نهــا التــيء. ن ــا شها  ــان الــزو  بــليماا ةهــو الــكي  ــدد 
 لقى التيء  نها.بنقسه العقوبة ال   وقط على  وحفه وعلى  ن  

( ق   ســلم بعــض األرقــاء لتــيء بــرقفه ا ــرنة  فزّوحــة. ةــالزو  يســفطط نن يصــلم 1 املــادة 
ا ه:  وحفــه. ن ــا األرقــاء ةفقطــط ا نــوةهم ويصــلم آها ــم  مــا جيــ  علــيهم رد التــيء املســروق. 

 ن ا شها  ر د الزوحة دون عقاب ة ن األرقاء يرت ون باملني.
(  ينــــاا  ــــن 1حانــــ  ا ــــرنة  فزّوحــــة لتــــيء  زيــــد قيمفــــه علــــى  ( ق  بــــرقة  ــــن 1 املــــادة 

الرصان خيث رحالا غريباا. ةلزوحها نن يقفديها برد املسروق ويصلم ا هنيها. ة ها ل يرغ  نن 
 يقفديها ة ن صاح  املسروقاي يأخكها ويقطط ننقها.

 ( ق   سفلم الوديعة اململو ة للزوحة يعفرب بارقاا شها ل يردها.6 املادة 
 21 ينـــاا  ـــن الرصـــان و لـــد بالعصــــا  11( ق شها نصـــابد ا ـــرنة رحـــالا  ــــدةط 7 املـــادة 

 حلدة.
( ق شها بحقد ا رنة خصية رحت يقطط واحد  ن نصابعها. ة ها  اند اخلصـية 8 املادة 

 اال خرى' قد  أثري نفيية هلن يقلط عيناها.
صــابط. ةــ ها  ــان قــد ( ق اصــاباي نحــدثها رحــت ال ــرنة. العقوبــة قطــط نحــد األ9 املــادة 

 قبلها  قطط شقفه السقلى.
( ق  القفــــت  الــــنث  بفــــور( ويســــفقاد  نــــه نن العقوبــــة  ــــوي. ولاـــــن 11 - 11 املــــادة 

 الدية املالية. -بدالا  ن عقوبة املوي  -لصاح  البيد الكي وقط ةيه القفت نن يطل  
ــاها، 21 - 12 املـادة  يعاقــ  الرحــت بــاملوي ( ق اجلــرالم اجلنســية ق  واقعــة ا ــرنة بغـري ًر

 وال عقاب على املرنة.
 ( ق الزنا  ط علم الرحت بأن املرنة  فزّوحة، يعاق  اإثنان باملوي.12 املادة 
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( ق الزنــا يف  ــاخور املعبــد نو الطريـم  ــط علــم الرحــت بـأن املــرنة  فزّوحــة يعاقــ  11 املـادة 
 نن املرنة  فزّوحة ةال عقاب عليه. اإثنان بالعقوبة ال  يراها الزو . ن ا شها  ان الرحت جيهت

( ق الفلبن بالزنا . جيو  للزو  يف هكه احلالة قفت اإثنني. ة ها رنى قطـط ننـف 11 املادة 
  وحفه وح  اخصاء الرحت و تويه وحهه. ولان شها عقا عن  وحفه يطلم برا  الترين.

قاعــدة عا ــة يف ( ق ويالحــ  ان ابــفقادة التــرين  ــن العقــو عــن الزوحــة  ــان 11 املــادة 
 القوانني القدمية  ثت القوانني احلديثة.

( و ا الــــد هــــكه القاعــــدة باقيــــة حــــىت اليــــوم يف  ثــــري  ــــن القــــوانني 198 - 197 املــــادة 
عية الزنا واإغفصاب، العقوبة حس  رني الزو .  الًو

( ق شها قام رحت حخـرق ان  وحفـن  انيـة، ةـ ها ل يوحـد شـهود، يأخـك املـفهم 16 املادة 
 ىل اخفبار النهر.ش

( ق ويف حالة العيز عن اإثباي جيلد املـفهم نربعـني حلـدة بالعصـا ويسـخر يف 17 املادة 
 خد ة امللن ملدة شهر مث خيصى ويدةط غرا ة و نة  ن الرصان.

 ( ق الطعن يف األعراض ، والعقوبة قريبة  ن العقوبة السابقة.18 املادة 
  واقعة املفهم مث اخصاقه. ( ق  واقعة اجلار وعقوبفها19 املادة 
( ق ًرب املرنة املق ي شىل احهاًها، وعقوبفهـا الغرا ـة واجللـد ،سـني حلـدة 21 املادة 

 وق اء شهر  ا ت يف خد ة امللن.
( ق الفحــريض علــى الــدعارة، ةــ ها  ــان املــفهم جيهــت نن املــرنة  فزّوحــة يعاقــ  21 املــادة 

يقعت به  ا يقعله بزوحفه. و عرآل احلقيقة عـن طريـم بغرا ة. وشها ار ا  الزنا  عها ة ن الزو  
 اإحفاام شىل احهلة ب لقاء املّفهم يف النهر وانفظار نفيية جنا ه نو غرقه.

 ( ق ادارة ا رنة بيفها للدعارة وحرالم القوادة بصقة عا ة.22 املادة 
وي ( ق وقــــد وردي كمــــا حــــاالي  قصــــيلية، والعقوبــــة  ــــرتاو  بــــني املــــ21 - 21 املــــادة 

 وصلم اال هن والغرا ة حس  األحوام.
 ( ةفعاج الزوا  والنظام املاا للزوحنيق16( شىل  21ن ا املواد  ن  

 وةيما يلي نوحز  ا   منفه هكه املواد ق
( ق حقــوق األر لــة الــ   انــد  عــي  يف بيــد نبيهــا يف  واحهــة اخــوة 27 - 21 املــادة 
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 الزو .
 هة  و  ا  ه.( ق حقوق الطقت يف  واح28 املادة 
( ق حقـــوق نوالد الزوحـــة الـــ   عـــي  لـــدى محيهـــا  والـــد  وحهـــا( علـــى ن ـــوام 29 املـــادة 

 ا  هم.
( ق  وا  األم  ــن خطيبــة نخيــه املفــوىف، ولاــن  ــ   واةقــة والــد املخطوبــة.  11 املــادة 

 ويف حالة رة ه جي  رد اهلدايا  ا عدا املأ والي.
 محيـــه هديـــة  وبولـــو يف نن يفـــزّو   ـــن ا خـــد ( ق حـــم األر ـــت الـــكي قـــدم شىل11 املـــادة 

  وحفه املفوةاة، ة ها ل يواةم والدها ابرتد نقوده.
 ( ق الفزام األر لة بالوةاء بديون  وحها املفوىف.12 املادة 
 ( ق حقوق والد الزو  املفوىف قبت نر لة ابنه.11 املادة 
صـــبح  وحفـــه بعـــد  ـــرور ( ق  شها عاشـــد نر لـــة يف  نـــزم رحـــت ة  ـــا  11 - 11 املـــادة 

عا ني، حىت بدون ابرام عقد، و ا حتمله شىل املنزم ياون  لاـاا للـزو ، ن ـا شها  ـان الـزو  هـو 
 الكي انفقت شىل  نزهلا ة ن  ا جيلبه  عه ياون  لااا للمرنة.

( ق غيــاب الــزو  بســب  اخلد ــة العســارية،  لفــزم الزوحــة بانفظــاره ملــدة ،ــن 16 املــادة 
فــزّو  غــريه. و ــن حــم الــزو  الغالــ  بــدون خطــأ  نــه ملــدة ن ثــر  ــن ،ــن بــنواي قبــت نن  

 بنواي نن يسرتد  وحفه  عطياا ا رنة ا خرى' بدالا  نها.
 ( ق نحاام الطالق و عويض الزوحة شها  ان الطالق برغبة الزو .18 - 17 املادة 
 ـــن ا ـــرنة  ( ق نـــث غـــا ض يعـــاج الفزا ـــاي الـــدالن املـــر ن الـــكي يـــزو  الغـــري19 املـــادة 

  رهونة لديه. ةيحم للدالن األوم نن يطال  بثمن املرنة.
( ق قواعد  فعلم بفحي  النساء وعدم خروحهّن شىل التـوارع عاريـاي 11 - 11 املادة 

الرنس، شالّ شها  اند  و سا نو ةفـاة غـري  فزّوحـة. واملـو ن الـ   فحيـ   لـد ،سـني حلـدة 
 نال يفحّينب.ويص  الزةد ةوق رنبها. واإ اء جي  

 ( ق  قواعد  فعلقة كدايا الزوا .11 - 12 املادة 
 ( ق عال اي مميزة لرحت وا رنة مت رهنهما ًماناا لدين.11 املادة 
( ق الفـــزام املـــرنة الـــ  يقـــط  وحهـــا يف األبـــر نن  نفظـــره ملـــّدة بـــنفني،  ـــط بيـــان 11 املـــادة 



 

 281 

 حقوقها.
الــزو  علــى نوالد الــزو  املفــوىف ةيمــا يلــزم  ( ق حــم األر لــة الــ   عــي  يف  نــزم16 املــادة 

 لطعا ها وشراكا.
( ةنصـــد علـــى بعـــض اجلـــرالم، و ـــن بـــني هـــكه اجلـــرالم حرميـــة 61شىل  17ن ــا املـــواد  ـــن  

 (.17السحر  املادة 
 ( ق ال رب املق ي شىل اإحهاض.11 - 11 املواد 
 ( ق اغفصاب العكراء وةض باار ا.11 املادة 
  ما نصد بعض املواد على حم الزو  يف ًرب  وحفه.  ( ق19 - 17 املواد 

 واملالح   على العقوباي الواردة يف هكه القوانني ن ا بالغة التدة.
 
 
 
 
 
 
 

 قانون بوكخوريس
 

وقد مجط قانون بو خورين النظم والقوانني املصـرية الـ   انـد بـالدة يف هلـن العهـد  ـط 
 .شدخام بعض الفعديالي ال  ن ر كا هكا امللن

وابـــفمر العمـــت كـــكا القـــانون شىل  ـــا بعـــد املـــيالد بـــأ ثر  ـــن قـــرنني. و انـــد متفـــد شليـــه يـــد 
ق.م.( نقـــح ن ـــا ين  نمحـــن( نحـــد  111اإلغـــاء نو الفعـــديت  ـــن حـــني حخـــر. ةقـــي بـــنة  

 لــوك اال بــرة السادبــة والعتــرين قــانون بو خــورين وندخــت عليــه بعــض اإصــالحاي ونصــدر 
 قانوناا عرآل بامسه.

ق.م.( نعــاد  111مللــن ن ري ــى ن رنــوس  ؤبــن اال بــرة الثا نــة والعتــرين  بــنة ولاــن ا
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 العمت بقانون بو خورين بعد نن ندخت عليه بعض الفعديالي.
وابــــفمّر العمــــت بقــــانون بو خــــورين يف عهــــد البطاملــــة ونطلــــم عليــــه االغريــــم ابــــم قــــانون 

 العقود. و ان يطبم على املصريني دون االغريم.
انون ناةـكاا يف  صـر بعـد القـفح الرو ـا:، شىل نن نصـدر اال رباطـور  ـرا ال وابفمر هكا الق

بعــد املــيالد قانونـاا  ــنح بــه اجلنسـية الرو انيــة جلميــط بـاان اال رباطوريــة وبــكلن  212يف بـنة 
نصــبحد القــوانني الرو انيــة هــي املطبقــة علــى املصــريني  ــن الناحيــة النظريــة، و ــان  ــن قــوانني 

 سرقة.هكا امللن حوا  ال
ةاـان جيــ  علـى  ــت  ـن يريــد احـرتاآل الســرقة نن يسـيت امســه لـدى  بــري اللصــون ونن 
يقوم بفسليمه  ا يسرقه على القور، و ان يفعنّي على اوىن عليهم اإ صام ككا التخث ونن 
يــك روا لــه بيــان األشــياء املســروقة و اــان و  ــان الســرقة، حــىت يــفمان  ــن نن يــرد شلــيهم  اةــة 

 قابت دةط ربط قيمفها.املسروقاي  
ـــط هـــكا القـــانون هـــو  ـــأثره بأصـــت نتـــأ ه   وقـــد ههـــ  الـــبعض شىل نن  ـــا دةـــط ن ـــا ين لًو
 ينــدي  ــن اجلنــود املر زقــة و ــزعيم إحــدى العصــاباي، و ــن ناحيــة ا خــرى ة نــه  ــان يفعــّكر 
  نط مجيط اللصون  ن السرقة، وبالفـاا ةـ ن هـكا القـانون اعفـرب وبـيلة إعـادة املسـروقاي شىل

 (.271نصحاكا  قابت دةط  بلم  هيد  ا نظرق حممود السقا ـ ن 
 
 

 القانون اليهودي )المنسوب إلى موسى عليه السالم (
 الوصايا العتر ق - 1

يقصــد بالوصــايا العتــر الفعــاليم الــ   لقاهــا  وبــى  ــن يهــوه علــى رنس حبــت بــيناء بعــد 
 د بالفوراة صيغفان هلكه الوصايا.اخلرو   ن  صر  القرن الثالث عتر قبت امليالد(. و وح

 (.17 - 1ق  21اال وىل' ق قصرية وقد وردي يف بقر اخلرو   
 (.21 - 6ق  1والثانية ق طويلة، وقد وردي يف بقر الفثنية  

والـــراحح نن هـــكه اإطالـــة شًـــاةاي ندخلهـــا عـــزرا علـــى الـــنث األصـــلي الـــكي  ـــان ن ثـــر 
رة و ــوحزة بقــى بع ــها دون اًــاةاي  ثــت ال اجيــا اا، و فمــت ننــه  ــان عبــارة عــن حاــم  ــأثو 
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  قفت وال  سرق وعلى الرغم  ن اخفالآل الصياغفني ة ّن   مو ما  ّفحد.
 وميان اجيا  الوصايا العتر ةيما يلي ق

 ال يان لن آهلة ا خرى' ن ا ي. - 1
 ال  صنط لن  نحو اا . - 2
 ال حتلف بابم الرب اهلن باطالا. - 1
 قّدبه.ا ه ر يوم السبد لف - 1
 ن رم نباك وا ّ ن. - 1
 ال  قفت . - 6
 ال  زن . - 7
 ال  سرق . - 8
 ال  تهد شهادة  ور. - 9

 ال  تفه ا رنة قريبن وال عبده وال ن فه وال ثوره وال محاره. - 11
 
 

 قوانين بوذا
 

 وهي  قوم على القلسقة البوهية املبنية على احلقالم األربط اح ية ق
والدة واملــرض واملــوي و فاعــ  احليــاة وةــراق األحّبــة ولقــاء األعــداء  وحــود األل ق ةــال - 1

  لها  أيت باألل.
بب  األل ق بببه التهوة، التهوة ال   ـؤدي شىل الـوالدة  ـن حديـد، التـهوة الـ   - 2

متا حها اللكة واإنغماس ةيها، التهوة ال   سعى وراء اللّكاي، شهوة العاطقة، شهوة احليـاة، 
 م.شهوة العد

 قابلية األل للزوام ق وهو يزوم  ىت بطلد التهوة وانفقى الظمأ شىل األشياء. - 1
وبيلة ا الة األل ق وهـي ا بـاع الطـرق الثمانيـة اح يـة ق بـال ة الـرني، وبـال ة النيـة،  - 1

وبال ة القوم، وبال ة القعت، وبال ة العي ، وبال ة اجلهد، وبال ة  ا نعين به، وبال ة 
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 الفأ ت.
 انــد عقيــدة بــوها هــي نن احالم يف الــدنيا ن ثــر  ــن اللــكاي، واهن ةخــري لانســان نال و 

يولــد. و ــان يقــوم يف هــكا الصــدد ان الــد وع الــ  هرةفهــا عيــون النــاس أل ثــر  ــن امليــاه الــ  
 وغريه(. 71حتفويها اّيطاي األربعة  وم ديوراند ـ ن 

 
 

 قانون حمورابي
 

وعاي ال  عاجلهـا، ولـكلن ان محورايب ل يقسم قانونه ش ىل نبواب نو ةصوم حس  املًو
اقــرت  العلمـــاء عـــدة  قســـيماي لرت يـــ  نحاـــام هـــكا القـــانون. والفقســـيم املق ـــت لـــدى مجهـــور 

 الترا  هو الكي اقرتحه على النحو احيتق
( ق اإ ـــام الاـــاهب، التـــهادة الـــزور، 1 - 1حـــرالم ًـــد اإدارة الق ـــالية  املـــواد  - 1

 ي حلام نصدره. غيري القاً
( ق الســــرقة، اخقــــاء األ ــــوام املســــروقة، بــــرقة 21 - 6حــــرالم ًــــد امللايــــة  املــــواد  - 2

  خطف( رحت  ن األحرار، ايواء عبد هارب، السرقة  ط الاسر، برقة دار  تفعلة.
( ق الفـزام األراًـي، واحبـاي الـزراع، ديـوان 61  26نحاام األراًي والدور  املواد  - 1

  فعلقة بالري، الرعي يف نرض الغري، قطط نشيار الغري، عقد املزارعة.الزراع، حرالم 
( ق القـــــرض بقالـــــدة، الو الـــــة الفياريـــــة، ادارة 126 - 88نحاـــــام الفيـــــارة  املـــــواد  - 1

احلاناي،  سؤولية ناقت الب ـالط، احفيـا  األشـخان واأل ـوام  قابـت الـدين، اجلـرالم املفعلقـة 
 بالدور.
( ق حرميــة القــكآل نو الفتــهري، 191 - 127م اال بــرة  املــواد نحاــام الــزوا  ون ــوا - 1

حرميــة الزنــا، نحاــام الــزوا  والطــالق، ا ــاه خليلــة  ــن الرقيــم، اإبقــاء علــى الزوحــة املري ــة، 
هـــدايا الـــزوا ،  ســـؤولية الـــزوحني عـــن الـــديون، قفـــت الـــزو ، اإ صـــام اجلنســـي باّـــارم، الوعـــد 

ةــاة الزوحـة، هبــة األب شىل ولـده يف حيا ــه،  ـرياث األبنــاء، بـالزوا ،  صــري هـدايا الــزوا  بعـد و 
اع.  احلر ان  ن اإرث، اإقرار بالبنوة، ن وام األر لة،  وا  األر لة، نساء املعبد، الفبين والًر
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( ق ًـــرب األب، ايـــكاء احخــــرين، 211 - 191اجلـــرالم ًـــد األشـــخان  املــــواد  - 6
 االحهاض.

( ق اجلــــرا ، البيطــــري، حمــــرتآل الوشـــــم، 211 - 211نحاــــام هوي املهــــن  املــــواد  - 7
 البناء، بناء السقن، املال .

( ق الثــــريان املســــفخد ة يف الزراعــــة، 271 - 211نحاــــام الزراعــــة والرعــــي  املــــواد  - 8
الو يت على الزراعـة، نحـر العا ـت الزراعـي، نحـر راعـي املاشـية، عقـد املزارعـة، الفزا ـاي الرعـاة، 

 اي، ا حور العمام املومسيني.ا حرة احليواناي والعرب
( ق ا حـور املالحـني، اجيــار 277 - 271نحاـام ا حـور العمــت وبـدم االجيـار  املــواد  - 9

 القوارب.
( ق الفزام البـالط ب ـمان بـال ة العبـد املبيـط،  282 - 278نحاام الرقيم  املواد  - 11

مان  نا عة الغري يف  لايفه، شراء العبد  ن بالد نحنبية.  ًو
نخـــك هـــكا القـــانون مببـــدن اّنـــة ةنصـــد املـــادة الثانيـــة علـــى ننـــهق شها ا ـــم رحـــت آخـــر وقـــد 

بالسـحر ول يســفطط اقا ــة الــدليت اخفـرب با فحــان النهــر ةري ــي نقســه ةيـه ةــ ن غلبــه النهــر علــى 
ن ــره ابــفوىل خصــمه علــى ًــيعفه، وشن نئهــر النهــر ننــه بــريء وخــر  بــاملاا ةــ ن املــدعي يقفــت 

 ًيعفه. ويأخك املدعى عليه
ن ا املادة اال وىل ة  ا  قرر يف بكاحة ننه ق شها ا م رحت آخر جبرمية قفت ل يسفطط اقا ـة 

 الدليت عليها قفت.
وشها شـــهد شـــاهد بتـــهادة  ور يف ق ـــية ول يســـفطط اثبـــاي قولـــه و انـــد الق ـــية  فصـــت 

 باحلياة يقفت.
(  ـور  ـن احلبـوب 8طيـه  ( على ننـه شها ابـفأحر رحـت  زارعـاا ة نـه يع217و نث املادة  

  ت بنة.
 (  ور  ن احلبوب  ت بنة.6( على نن نحر راعي الغنم  218و  د املادة  
 (  ور  ن احلبوب  ت بنة.8( ةحددي اال حرة بأ ا  261وعادي املادة  
 ( ا حور العمام املومسيني.271وحددي املادة  
خفام واجلواهرحي واحلـداد ( ا حور صانط الطوب والنسا  وصانط األ271وحددي املادة  
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 وصانط اجللود وصانط السالم والبناء.
 .228ا نظر ني اا املادة 

 ويف هكا القانون حرالم  ثرية عقوبفها اإعدام،  نهاق
 ( ق شهادة الزور يف ق ية  فصت باحلياة.1 املادة 
 ( ق السرقة  ن املعابد نو ن وام الدولة.6 املادة 
 املسروقة. ( ق اخقاء األشياء7 املادة 
( ق وبرقة نشياء  عينة شها عيز املفهم عن دةط ثالثـني ًـعف قيمفهـا ان  انـد 8 املادة 

 مملو ة للمعبد نو الدولة، نو عترة نًعاآل قيمفها شها  اند مملو ة ملواطن.
 ( ق احلاالي ال  يعيز ةيها حالز الب اعة عن اثباي  لايفه هلا.11 - 9 املواد 
 طف( ابن رحت حر.( ق برقة  خ11 املادة 
 ( ق  ساعدة عبد على اهلرب نو ايواء عبد هارب.16و  11  ادة 
( ق احــــداث صــــدع يف  نــــزم شه يعاقــــ  القاعــــت بالقفــــت ن ــــام الصــــدع و تــــر 21 املـــادة 

 بداخله ويسد عليه.
 ( ق الفلبن بالسرقة.22 املادة 
 فت بالقاله يف النار.( ق السرقة  ن  نزم  تفعت بالنار، شه يعاق  القاعت بالق21 املادة 
 ( ق عدم قيام اجلندي نو املبعوث باملهمة ال   لقه كا امللن.26 املادة 
( ق ار اـــاب بعـــض ال ـــبا  حـــرالم اغفصـــاب ن ـــوام اجلنـــود نو ابـــاءة 11و  11 املـــادة 

  عا لفهم نو اصدار نحاام ئاملة ًدهم ملصلحة  ن هو نعلى ر بة.
 بعرها، وعقوبة هكه اجلرمية اإلقاء يف  اء النهر. ( ق بيط اخلمور بأ ثر  ن118 املادة 
 ( ق مسا  صاحبة احلانة بفيمهر املفتردين عندها.119 املادة 
 ( ق دخوم  اهنة نو راهبة ،ارة نو ةفحها اياها وعقوبة هكه اجلرمية احلرق.111 املادة 
فهمــني يف  ــاء ( ق  لــبن الزوحــة بالزنــا  ــط رحــت آخــر وعقوبــة اجلرميــة القــاء امل129 املــادة 

 النهر.
 ( ق اغفصاب خطيبة رحت آخر.111 املادة 
 ( ق دخوم الزوحة بيد رحت آخر.111 املادة 
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 ( ق وامهام الزوحة شؤون بيفها و ثرة خروحها.111 املادة 
ط على اخلا وق.111 املادة   ( ق  سب  الزوحة يف قفت  وحها لففزو  بغريه، ةا ا  ًو
 ت لزوحة ابنه ةيعاق  بالقاله يف  اء النهر.( ق  واقعة الرح111 املادة 
 ( ق  واقعة اإبن ال ّ ه ةيعاق  األثنان باحلرق.117 املادة 
 ( ق بقو  بناء ووةاة صاحبه بسب  امهام البناء ةان هكا األخري يقفت.229 املادة 
 ( ق ن ا شها قفت شبن صاح  البيد ةيقفت شبن البناء.211 املادة 

قــانون محــورايب علــى بــرت األع ــاء  عقوبــة لاثــري  ــن اجلــرالم،  وة ــالا عــن هلــن ةقــد نــث
 ةمثالاق

( ق شها ابـفبدلد قابلـة طقـالا بـآخر عـن علـم بقعلفهـا ودون علـم األب واال ّم 191 املادة 
  عاق  بقطط ثدييها.

 ( ق و شها ًرب ولد نباه  قطط يده191 املادة 
 ( ق ونخك مببدن العني بالعني.196 املادة 
 ( ق والعظمة بالعظمة.197 املادة 
 ( ق والسن بالسن.211 املادة 
 ( ق وشها لطم عبد خد نحد األحرار  صلم نهنه.211 املادة 
( ق وشها  ســب  طبيــ  نثنــاء عمليــة حراحيــة يف  ــوي املــريض نو ةقــد عينــه 218 املــادة 

  قطط يد الطبي .
آخــر دون  واةقــة  ( ق وشها حمــا رحــت ممــن يقو ــون بالوشــم عال ــة عبــد لرحــت226 املــادة 

 صاح  العبد  قطط يده.
( ق و شها قـــام عبــــد لســـيدهق ننـــد لســــد بـــيدي، يثبـــد بــــيده ننـــه عبــــده 228 املـــادة 

 وعندلك  صلم نهنه.
 و ن عقوباي البرت ني اا ننهق

( ق شها قام الولد بالفبين لوالده الكي  بنـاهق لسـد نيب، نو قـام ال ّ ـه بـالفبينق 192 املادة 
 سانه.لسد ا ّ ي، قطط ل

 ( ق ن ا شها هرب شىل بيد نبويه ةفقلط عيناه.191 املادة 
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وهكه العقوباي القابية دةعد بعض الترا  شىل القـوم بـأن قـانون محـورايب  ـان  ـن هـكه 
 الناحية  فخلقاا عن قانون نورمنو وقانون بالال ا وقد ببم بيان هلن.
الـ  عاشـها ـ  ـان يهـدآل  وعلى  ت حام ةان  طور هـكا القـانون ـ خـالم القـرون الطويلـة

 دالماا شىل ابفبدام الرمحة بالقسوة، والغرا اي املالية بالعقوباي البدنية.
ــعية].  ثــام  و  ــّمن قــانون محــورايب بعــض النصــون الــ  بلغــد درحــة  ــن الفقــدم [الًو

 هلنق
ــــاع املســــروق يقــــدم 21املــــادة   ــــ   قــــومق شها ل ي ــــب  الســــارق ةــــان صــــاح  املف ( ق ال
ه املدينة وحا مها الـ  وقعـد السـرقة يف  قصيالي امل سروقاي يف ح رة اإله، وعندلك  عًو

 ناحيفها عن  فاعه املسروق.
( ق وشها ندي الســرقة شىل خســارة يف األروا  دةعــد املدينــة وحا مهــا شىل ورثــة 21 املــادة 

 القفيت  ينا  ن الق ة  فعويض.
ة يف هــكه األيــام  دينــة بلــم صــال  ويعلــم وم ديورانــد علــى هــا ني املــاد ني بقولــهق هــت وــ

احلام ةيها درحة  رق  عها على نن  عوض على  ن  قط عليه حرمية بسب  امهاهلـا  ثـت هـكا 
ـــعية]العـــويض؟! وهـــت ار قـــد التـــرالط  حقـــاا عمـــا  انـــد عليـــه نيـــام محـــورايب، نو نن  ـــت  [الًو

 الكي حدث هلا نن  عقدي و  خمد؟.
ورايب املسؤولية عن ةعت احليوان واملسؤولية عـن  ـدم  كلن جند القواعد ال  بىن عليها مح

عية و نها القانون املد: العراقي.  البناء هي نقسها ال   أخك كا  ثري  ن الفتريعاي الًو
(  ـــن قـــانون محـــورايب علـــى ننـــه شها نطـــح ثـــور رحـــالا نثنـــاء  ســـريه يف 211نصـــد املـــادة  

ط دعوى.  التارع ةماي الرحت ةلين األ ر  ًو
الــنث  طبيــم للقاعــدة العا ــة الــ   ق ــى بــأن ال ــرر الــكي  دثــه احليــوان هــدر ال ةهــكا 

ًــمان ةيــه، وهــي نقــن القاعــدة املــأخوه كــا يف الققــه اإبــال ي وهــي حنايــة العيمــاء حبــار 
 (.116 صبيح  ساو: ـ ن 

(  ن قانون محورايب ةنصـد علـى ننـهق شها  ـان ثـور لرحـت  عروةـاا بـالنطح 211ن ا املادة  
خطره بكلن الن  دينفه ولانـه ل خيقـف قرنيـه نو يربطـه مثّ نطـح الثـور بـيداا ةمـاي، ةانـه ون

 يدةط نصف  ينا  ن الق ة.
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 ( ق وشها  ان املقفوم عبداا ةانه يدةط ثلث  ينا  ن الق ة.212 املادة 
( ةنصـد اال وىل 11و  11ويقابت هكين النصني يف قانون بالال ـا  لـن اشـنونا املاد ـان  

ننــهق شها عــرآل عــن ثــور عــادة املناطحــة ووصــت شىل الســلطاي نبــأ  عرةــة صــاحبه بــكلن، علــى 
و ط هلـن ةانـه ل يقفطـط قرنيـه مثّ نطـح الثـور رحـالا وقفلـه، ةـان صـاح  الثـور يـدةط ثلثـي  ينـا 

  ن الق ة.
 ( شاقالا  ن الق ة.11ونصد الثانية على ننهق ان نطح عبداا ةقفله ةانه يدةط  

(  ـن قـانون بالال ـا علـى ننـه شها  ـان  لـ   سـعوراا ويصـت شىل 16   كلن نصد املـادة
الســلطاي نبـــأ  عرةـــة صـــاحبه بـــكلن، و ـــط هلـــن ةانـــه ل  فيـــزه، مثّ حـــدث نن عـــض انســـاناا 

 وندى هلن شىل وةا ه، ةان صاح  الال  يدةط ثلثي  ينا  ن الق ة.
 .( شاقالا 11( ق ان عض عبداا وندى هلن شىل وةا ه يدةط  17و املادة 

( علـى نن ي ـمن صـاح  الثـور النطـو  222ن ا القانون املد: العراقي ةينث يف املـادة  
والال  العقور  ا نحدثـه  ـن ًـرر شها  قـدم شليـه نحـد  ـن نهـت حملفـه نو قريفـه باّاةظـة علـى 

 احليوان ول  اة  عليه نو  ان يعلم بعي  احليوان.
 (  د: لي .179دة  (  د:  صري، واملا176ننظر ني ااق املادة  

ويف الفقصيت اثنا بعنوانق  سؤولية حارس احليوان يف الفتـريط املصـري املقـارن  الـة ادارة 
 (.1عدد  11ق ايا احلاو ة ـ س 

( و قابلهــا املــادة 211ـ  229ن ــا  ســؤولية البنــاء ةقــد عاجلهــا قــانون محــورايب يف املــواد  
ها نن  سؤولية  ن نقام البناء و كلن  سؤولية (  ن قانون بالال ا  لن اشنونا، وخالصف18 

 صاح  البناء البد لقيا ها  ن  واةر اخلطأ.
 ونظم قانون محورايب نحاام املواريث ايث يقفسم األبناء  ر ة نبيهم بالفساوي.

 

 قانون اإلحتكام إلى اآللهة:
 

 ــان األةــراد    ــان األةــراد والق ــاة  فامــون شىل احهلــة لفبــني وحــه احلــم يف النــزاع ولــكلن
يليأون عن طي  خاطر شىل اّنة اعفقاداا  ـنهم بـأن احهلـة بـفقف شىل حانـ  صـاح  احلـم 
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 و نصره،  ما نن اّنة ـ  هما  اند نفييفها ـ  عد وبيلة بريعة لقض املنا عاي.
 و ن ن ثله اّنة ق القاء املفهم يف النهر ةان جنا  ن الغرق اعفرب بريئاا، نو نن خيفار  ـت  ـن
املفنــا عني وعــاء  ــن وعــاءين نحــدمها بــه طعــام  ســموم، و ــن خيفــار هــكا الوعــاء األخــري يعفــرب 
خابــراا لــدعواه، نو نن يصــوب اوــىن عليــه بعــض الســهام شىل املــفهم، ةــ ها نخطأ ــه مجيعــا  ــان 

 هكا دليالا على براء ه.
قــانون  ــانو يف وقــد نخــكي مببــدن اّنــة  ثــري  ــن القــوانني القدميــة، ونبــر   ثــام لــكلن هــو 

 اهلند  ما بنبني ةيما بعد.
و ان اإحفاام شىل الّله  عروةاا يف نوروبا يف العصـور الوبـطى و ـان نظـام املبـار ة  ـن نهـم 
 طبيقا ه، شه  ـان املفقاًـيان يليئـان شىل املبـار ة بينهمـا يف بـاحة اّامـة شعفقـاداا  نهمـا بـأن 

 هما.العناية اإهلية بففدخت لنصرة صاح  احلم  ن
و ا  الد  ثري  ن اجلماعاي البدالية ال   عي  وقفنا احلاًر  أخك كـكا النظـام، ة نـه  ـا 
 الد بعض القبالت يف اةريقيا وآبيا  أخك باّنة يف شات شرب بم اإخفبـار املسـمى  قـاي 
و عفقــد ننــه  عصــوم  ــن اخلطــأ. ولــكلن ةالتــخث الــكي يفقيــأ الســم ياســ  دعــواه وياــون 

ط اإحرتا  (.211م  ليقي بريت ـ ن  ًو
ويـــك ر البــــاحثون اإحفمـــاعيون صــــوراا عديــــدة للمحنـــة الــــ   فبعهــــا  ثـــري  ــــن اجلماعــــاي 

 البدالية ال   عي  يف اةريقيا وآبيا.
 ثــام هلــنق يــأيت  ــت  ــن املفخاصــمني بــدين، ويقففــت الــدياان، والــدين الغالــ  دليــت 

 صاحبه.
ـــط مشعفـــان  فســـاويفان يف الطـــوم والقطـــر، مثّ  يـــفم اشـــعاهلما يف وقـــد واحـــد، وميســـن   ًو

 املدعي باحدامها واملدعى عليه باال خرى، و ن  نطقيء مشعفه  نهما قبت احخر خيسر دعواه.
ـعان   فار دحاحفان  فتاكفان حسماا ولوناا متثت  ت  نهما دعوى نحد اخلصـمني، و ًو

، مثّ يقـــوم نحـــد ايـــث ياـــون عنقامهـــا  فـــوا يني وايـــث ميـــن رنس  ـــت  نهمـــا  فـــف اال خـــرى
 األشخان بقصت رنبيهما ب ربة واحدة، و ن متوي دحاحفه نوالا يققد دعواه.

ـــط علـــى رنس  ـــت  ـــن اخلصـــمني حمـــارة بـــلحقاة  دلو ـــة مبســـاحيم  عينـــة، مثّ يصـــدر   ًو
اليهمــا ن ــر القاًــي خبقــض رنبــيهما يف وقــد واحــد، ةمــن بــقطد حمار ــه قبــت احخــر خســر 
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 دعواه.
م  أخوه  ن بعـض األعتـاب، ةـ ها ل يصـ  بسـوء  ـان هلـن يص  يف عني املفهم رحي

 و ا بعدها(. 211دليالا على براء ه  ليقي بريت ـ ن 
و ن هكا القبيت ني اا  ربة الفعكي  باملاء املر ال  ا بعهـا  هنـة اليهـود  ـط الزوحـة املتـفبه 

اء  ــن خــزآل يف  ناهــا، ةاانــد الزوحــة  ــكه  شىل املعبــد، ويأخــك الاــاهن  ــاء  قدبــاا يف انــ
وميزحـــه بقليـــت  ـــن  ـــراب املعبـــد، ويافـــ  علـــى الورقـــة لعنـــة بـــاحلربق ويســـفحلف الاـــاهن املـــرنة 
ويقــوم هلــا ان ل ي ــطيط  عــن رحــت وان  نــد ل  زيغــي شىل جنابــة  ــن حتــد رحــت ةاــو: 
بريئــة  ــن  ــاء اللعنــة هــكا املــر. ولاــن ان  نــد قــد  غــد  ــن حتــد رحلــن و نيســد وحعــت 

 ــيعه، جيعلــن الــرب لعنــة وحلقــاا بــني شــعبن، ويــدخت  ــاء اللعنــة  عــن رحــت غــري رحلــن  
 هكا يف نحتالن لورم البطن وإبقا  القخك.

مثّ يــكي  الاــاهن  ــداد اللعنــة يف املــاء املقــدس املخلــو  بــرتاب املعبــد ويقــدم الاــأس املــرة 
 بـقر العـدد ـ شىل املرنة املتـفبه يف  ناهـا، ةـ ها ل  فـورم بطنهـا ول يسـق  ةخـكها اعفـربي بريئـة 

 (.28ـ  11ق  1االصحا  
وقــــد نبقــــى الفلمــــود علــــى هــــكه الوبـــــيلة يف اإثبــــاي، ونًــــاآل اليهــــا نلوانــــاا ا خــــرى  ـــــن 
الفعــكي ق ةــ ها نقــري املــرنة خبيانفهــا حر ــد  ــن  ــؤخر الصــداق وههبــد شىل بــبيلها، ن ــا شها 

دها حـىت بطنهـا نناري ةا ا  عكب حىت  قر، بأن حتمت شىل باب املدينة ويعرى الااهن حسـ
وينثر شعرها وخيلـط حليهـا ويلبسـها رداء نبـود يربطـه ابـت ختـن ةـوق ثـديها العـاري، و فواةـد 
نسـاء املدينـة لرقيـة الزوحـة اخلالنـة يف هـكه الصـورة املهينـة، مثّ يتـرع الاـاهن يف احـراءاي  ربـة 

مـود نورشـليم وقـد نشـار شىل  ل 261املاء املر  ما بلف البيـان  ثـروي ننـين األبـيوطي ـ ن 
 باب بوطة(.

 وهكا آخر  ا نردنا نقله يف هكه املسألة نّصاا نو باخفالآل يسري.
          

 القانون والثقافة العالية
 

ـط القـوانني الاللقـة للحـو اي العلميـة اإبـال ية، و ـكا لليا عـاي  91املسألة  ق جيـ  ًو
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 وةر هلما ا  وراا نربعةقالعلمية العالية، بواء يف بالد التيعة نم بالد السنة، مما ي
 اإبفقالم . - 1
 احلريّة . - 2
 اإنطالق . - 1
 الوحدة. - 1

 ن ا اإبفقالم ق ةألنه لوال اإبفقالم لاان  ت واحد  نهما آلة بيد نصحاب النقوه.
ون ــا احلريــة ق ةألنــه لــوال احلريــة ل يــفمان نّي  نهمــا  ــن نداء ربــالفه  ا لــة لرةــط  ســفوى 

 و بح مجو  الكين يريدون الطغيان. الدين والدنيا،
ون ا اإنطالق ق ةألنه لوال اإنطالق ل ميان  وبعفهما ايث يفمانـان  ـن نداء الربـالة 

 امللقاة على عا قهما.
ون ــا الوحــدة ق ةألنــه لــوال وحــد ما النقصــت الــدين عــن الــدنيا، والــدنيا عــن الــدين، ويف 

شىل' انـه يقـط بينهمـا الفصـادم والفنـا ع ممـا يسـيء  هلن ًرر  بـري للـدين والـدينا  عـاا، باإًـاةة
 شىل' ربالة العلم يف  ت العلوم الدنيوية والعلوم اإبال ية.

هـكا وقـد  ـان للديانـة املوبـوية والعيسـوية واهلندوبـية ـ مبخفلـف  تـاركا وا اها ـا ـ ن ـرب 
م الســيطرة والفقــّوق، عــربة ملــن اعفــرب، ةــ ن اليهــود لتــرال   ارخييــة ولنــزعفهم اخلاصــةق  ــن حــّبه

قا وا بفحريف الدين و الوا شىل الدنيا، وهلن  ان بب   تا لهم شىل اليوم،  مـا  ـان بـب  
 تا ت العال كم، ةمنك نربعة آالآل بنة وهم  تر دون ـ بالقفح ـ و تـّردون ـ بالاسـر ـ  ـانوا  

د م، ةهـم بـني  ـن يطـارد  لما دخلوا بلداا ابفولوا على'  قّدرا ه مما يهّيج نهت البلـد يف  طـار 
نهت البلد يف  ار ه وبيابـفه واحفماعـه و ـا شىل' هلـن، وبـني  ـن يطـاردهم نهـت البلـد بسـب  

ــن حتــد  -غــري اّرةــة- صــرّةا م وننــانيفهم، بينمــا ا ــم لــو نقــا وا الفــوراة  أل لــوا  ــن ةــوقهم و  
خــــرين حــــىت' يطــــرده نرحلهــــم، ألن الــــدين يهــــّكب الــــرو ، ةــــال يقعــــت اإنســــان شــــيئاا يطــــرد اح

 احخرون.
مث حــاء املســيحيون وهــم يف رّد ةعــت للــدنيا ةمــالوا ـ ابفــداءاا ـ شىل الــدين وحــده  ورهبانّيــة 

( وبكلن  ر وا الدنيا، مما بّب  ةيهم رّد ةعت  رّة ثانيـة، ةمـالوا شىل الـدنيا و وّغلـوا 1ابفدعوها( 
ـو ق ان اإنسـان يف املادية احلاًرة، مما بّب  هلم املتا ت غري املسبوق ة يف العال، وهلن لًو
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رو  وحســـد، ة عطـــاء حاحـــاي نحـــدمها دون احخـــر يســـّب   تـــا ت نقـــث الـــرو  نو نقـــث 
 اجلسد.

ون ا اهلندوس ـ مبخفلف نديا م  ن برمهية و نقوشيوبية وبوهية وغريها ـ ةقد  الوا نّوالا شىل 
باجلسـد يسـفوا عليـه  ـن يأخـك  الرو  ممـا نوقعهـم ةريسـة بـالغة لابـفعمار، ألن  ـن ال يهـفمّ 

العـــّدة لليســـد، وبـــكلن  ـــالوا شىل الـــدنيا ةأنقـــكوا ننقســـهم عـــن املســـفعمرين، لاـــن ار طمـــوا يف 
  تا ت املاًي شًاةة شىل  تا ت املادة ال  دمهفهم  ن حديد ودا د حىّت اليوم.
عـينق رعايـة ولكا روي عن ربوم الّله صلى اهلل عليه وآله وبلم   انه قامق ننا هو عينـني مب

اجلــانبني، ةعــني  نظــر شىل الــدنيا وعــني  نظــر شىل احخــرة، و ــكلن  ــان  ــت نديــان الّلــه بــبحانه 
 و عاىل' غري اّر ةة.

وعليهق ة ها ا ريد شنقاه املسلمني عن اإقراةني، مث بعد هلن شنقاه العال  له عـن الفطـّرآل 
 شىل نحد األ رين املوح  للمتا ت ال  ال حتصى'.

ال م ابفقالم احلو اي عن احلاو اي، شه احلاو اي ال  قبت شالّ  ن ميتي يف ر اكـا، ةال
 وشها  تد احلو اي يف ر اب احلاو اي ةسد دينها ودنياها.

واإبفقالم المياـن شالّ يف ئـت اإبفتـارية نيق  الدميقراطيـة( ـ بعبـارة اليـوم ـ وهلـن علـى 
 األبلوب اإبال ي.

ن يف نثــر اإبــفقالم، ألن املســفقت حــّر بنقســه ويقاــر يف الفقــّدم واحلريــة واإنطــالق يأ يــا
 والفقدمي.

ن ـــا الفوحيـــد بـــني احلـــو  ني ةـــيمان نن جيعـــت ا صـــوهلما واحـــداا يف املراحـــت اال وىل، مث بعـــد 
 رحلــــة  ــــن اإنــــد ا  يــــكه   ــــت  نهمــــا يف طريقــــهق الدينيــــة املمزوحــــة بالــــدنيا، نو الدنيويــــة 

ام املهنـدس والطبيـ  حيـث ان نصـلهما يف املراحـت اال وىل واحـد، املمزوحة بالدين، حاهلما ح
 مث بعد  رحلة  اةية  ن اإند ا  ينقرد ت شىل اخفصاصه.

لاــــــن ال خيقــــــىق ان الــــــال م يف احلــــــو ة احلقــــــال علــــــى القدبــــــّية باإًــــــاةة شىل اإهفمــــــام 
حيــث  ــانوا باإخفصــان،  مــا  ــان  ــكلن  ــت ننبيــاء اللّــه واأللمــة الطــاهرين علــيهم الســالم  

  ن ننزه البتر ونقدس الناس، ولكا الفّف الناس حوهلم وبقي اإلفقاآل شىل هكا اليوم.
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 القانون مع اختالف القوميات والجنسيات
 

ق قـــد عرةـــد ةيمـــا  قـــّدم ق وحـــدة اال  ـــة اإبـــال ية، ووحـــدة بـــالد اإبـــالم،  91املســـألة 
ســلمني ششــاام اخــفالآل الــبالد وقوانينهــا ال واال خــّوة اإبــال ية، ولــكا ةــال يــأيت بالنســبة شىل امل

يف اإرث، وال يف الـــوالدة، وال يف الـــزوا ، وال يف الوصـــية، وال يف الوقـــف، وال يف احلـــدود، وال 
 يف املنا عاي، وال يف غريها يف صورة  عّدد اجلنسياي واملدن والقو ّياي.
 عــود شليــه  وحــودة يف  ــثالا ق لــو ةــرض ان عراقيــاا  قيمــاا يف  صــر نوصــى' لســوري بــأ وام 

ــعية املســـفوردة ـ هلــكه الـــبالد خمفلقــة، ةأهــت القـــوانني  اخللــيج، واملقــروضق ان القــوانني ـ الًو
ــعية يفســاللونق نّي القــوانني جيــ  نن  راعــى' يف هــكه الوصــية، هــت هــو قــانون العــراق، نو  الًو

 قانون  صر، نو قانون بوريا، نو قانون اخلليج؟
 ارث  ن بلد، واملوّرث  ن بلد آخر، واملام يف بلد ثالث.و كلن احلام شها  ان الو 

نو الزو   ـن بلـد، والزوحـة  ـن بلـد، واملهـر يف بلـد ثالـث،  ـط ةـرض حـدوث والدة هلمـا، 
يف بلد رابط، نو  انا مها  ن بلد واحد، لان ولد هلما يف بلد ثان، حيث قانو ما خيفلـف  ـط 

 ى حنسية بلد الوالدة للمولود.قانون البلد الكي ولد ةيه املولود، مما يعط
ـــــاا يف بلـــــد ثـــــان وهـــــو يف بلـــــد ثالـــــث، نو  وهاـــــكا لـــــو وقـــــف واقـــــف  ـــــن نهـــــت بلـــــد نًر
 عّدى'شـــخث علـــى' شـــخث ثـــان هلمـــا بلـــدان و ـــان الفعـــّدي يف بلـــد ثالـــث، والثالثـــة خمفلقـــة 
القـــوانني، نو  ـــزّو   صـــري بقفـــاة  ولـــودة يف العـــراق  ـــن نب بـــوري وا م شيرانيـــة، ةهـــت حنســـية 

 وحة  ابعة جلنسية الزو  نو نبيها نو ا ّ ها؟الز 
و كا يف املنا عـاي، ةـ ها  نـا ع با سـفا:  ـط هنـدي علـى' نرض يف  ـايوان، ةهـت القاًـي 

 يراعي قانون با سفان نو اهلند نو  ايوان؟
وهاــكا لــو قفــت  غــريب  ونســياا يف ليبيــا ووارثــه يف الســودان، ةهــت املعيــار قــانون املغــرب نو 

 ا نو السودان؟ ونن نو ليبي
لان  ت هكه اال  ور عندنا ـ قـن املسـلمني ـ ال دخـت هلـا يف الق ـية، وشن عـّد ا القـوانني 

عية  ن املتاالي، وامنا يفدّخت يف ن ثام هكه الق ايا ن رانق  الًو
األوم ق اإخـفالآل يف الــدين  اليهوديــة والنصــرانية، نو يف املــكه   ــاحلنقي واملــالاي، نو 
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 قلد هكا املرحط نو هاك املرحط.يف اإحفهاد  م
ــعد  ــن قبـت شــورى املرحعيّـة لعــال   ــت  الثـا: ق ان هنــاك يف اإبـالم قــوانني ثانويـة، ًو

 ن ر طاريء  قانون األهم واملهم وقانون ال ًرر.
ن ــا القــوانني املر بطــة بالنظــام،  نظــام املــرور، ةقــد عرةــد بــابقااق انــه لــين شــيء  نهــا يف 

ا جيعت التورى' هلن النظام  قاديـاا عـن ال ـرر، وهلـن اسـ   تـخيث قبام القاعد ني، وامن
ط نظام للمرور ـ واًـح  نهت اخلربة خلصوصياي القانون الثانوي، وشن  ان   ّليه ـ نيق لزوم ًو

 لات عاقت.
وحيــث ه رنــا عــال   ــت  ــن األ ــرين يف بعــض املســالت الســابقة ةــال حاحــة شىل'  اــراره،  

' انـه لـو اصـطدم قـانون الـدين نو املـكه  نو الفقليـد بقـوانني الـبالد،  ما وقـد نملعنـا بـابقاا شىل
بواء البالد ال   عفقد بالقانون، حيث  بدنهم يقـومق  دع  ـا لقيصـر لقيصـر و ـا للّـه للّـه( نم 
عية يف بـالد اإبـالم،  ال  ال  عفقد بالقانون، وامنا ةرض عليها بسب  احلاام،  القوانني الًو

نون الـدين واملـكه  والفقليـد، و اعـدا هلـن يؤخـك بـه  ـن بـاب اإًـطرار ـ ةـالال م األخـك بقـا
 وال روراي  قد ر بقدرها ـ.

 ـــثالا ق ان اإبـــالم يـــرىق انـــه يصـــح عقـــد البنـــد عنـــد بلوغهـــا التـــرعي وهـــوق يف الســـّن 
العاشـــرة ب ًـــاةة نن  اـــون رشـــيدة، قـــام بـــبحانهق  ةـــ ن آنســـفم  ـــنهم رشـــداا ةـــادةعوا شلـــيهم 

و ن املعلومق انه شها  ـان الرشـد شـرطاا يف دةـط املـام شلـيهم الـكي هـو  هـم،  ـان  ( 1ن واهلم( 
 شرطاا يف حوا  الناا  الكي هو نهم ني اا.

ة ها البند  ّوحد نقسها وهي يف بّن الرابعـة عتـرة ـ  ـثالا ـ ب حـا ة األب، نو ةـرضق انـه 
بطــت احلـا م الناــا  ة نــه ال ال نب هلـا، و ــان القـانون يــرى' ان البلـو  يف بــّن الثــا ن عتـرة ةأ

جيو  للزو  نن يفزّو  با خفهـا االّ بعـد طالقهـا وهلـن ألنـه  ـا ل يطلقهـا  اـون  وحفـه، ةياـون 
هلما حام الزوحني واقعاا، ةال ياـون  باشـر ا  نـا، و اـون واحبـة النققـة عليـه، شىل' غـري هلـن 

 اا   ن حهة الترع. ن األحاام، وهلن ألنه ال قيمة إبطام احلا م غري الترعي الن
 

 مع قانون الجرائم والعقوبات اإلسالمي 
 



 

 299 

ـعية الســالدة يف  92املسـألة  ق بـني اجلـرالم يف التـريعة اإبــال ية واجلـرالم يف القـوانني الًو
 بالد اإبالم يف احلام احلاًر عموم  ن وحه.

ــعية،  ثــت بيــط اخلمــر  ةــرّب شــيء يعــّد يف اإبــالم حرميــة، وال يعــّد حرميــة يف القــوانني الًو
 وصنعها وةفح بيوي الدعارة و ا نشبه هلن.

ـــعية حرميـــة، وال يعـــّد يف اإبـــالم حرميـــة،  ثـــت الفهريـــ   ورب شـــيء يعـــّد يف القـــوانني الًو
 وعدم الفينن وعدم نخك اوّو  القانو: لقفح اّت نو بناء الدار، نو  ا نشبه هلن.

 السرقة و ا نشبه هلن.وهناك  ا يراه  ت  نهما حرمية  القفت واإغفصاب و 
واملسـلم امنـا جيــ  عليـه احفنــاب اجلـرالم الــ  يعـّدها اإبـالم ةقــ  حرميـة، ن ــا اجلـرالم الــ  
ــعية حرميــة وليســد هــي حرميــة يف نظــر اإبــالم، ةــال جيــ  علــى املســلم   عــّدها القــوانني الًو

 ن.احفناكا، بت هو حّر يف ار ااكا، شالّ شها بّببد   ّرره نو   ّرر احخري
 

 قانون الجرائم الوضعّية
 

عها احلاام يف بالد املسلمني  بعـاا للغـرب  عية ال  ًو هكا  ط الغّض عن ان القوانني الًو
ـعية املسـفوردة هـي  حالد عن  قّدم املسلمني بـ ل ـه  عـن حقـ   يـا م وبـياد م، ةـالقوانني الًو

 ًهم.بنقسها اليوم حرب ابادة على املسلمني يف ننقسهم ون واهلم ونعرا
نلــين اباحــة الزنــا واخلمــر يعــينق ةــفح اوــام ن ــام األ ــراض واألوبئــة واملــوي املباــر وةســاد 

 النست وهدم العوالت و ا شىل هلن؟
ونلين  قييد احلرياي اإبال ية، وعدم  نحها  ا لة للتع   عناهق حر ـان التـع   ـن 

 ـن  وا ، ودار، وعمـت  نن يوّةر لنقسه ًـرورياي احليـاة، و نعـه عـن نبسـ  حقوقـه املتـروعة،
 يفناب   ط شؤونه؟

ن ــا  نعــه  ــن الــزوا  ق ةألنــه شها نراد نن خيفــار الزوحــة الــ   اللمــه وهــي ـ  ــثالا ـ حتمــت 
حنسية غري حنسية الزو ، ةالقانون مينـط  ـن  وا  حنسـية جبنسـية ا خـرى ةـال يـفمان شهن  ـن 

 نن يفزّو .
ـــاا ويّفخـــكها داراا لـــه، ةالقـــانون ون ـــا  نعـــه  ـــن حصـــوم الـــدارق ةألنـــه شها نراد نن  يعّمـــر نًر
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يقف دون عمارة األرض، خالةاا حلام الّله ولقوم ربوله صلى اهلل عليه وآله وبـلم ق األرض 
 (  ةال يسفطيط شهن نن يّفخك لنقسه داراا.1لّله وملن عم رها 

حـىت' ال  ون ا  نعه  ـن العمـت ق ةألنـه شها نراد نن يعمـت مبـا ينابـبه، ةالقـانون يقـف ن ا ـه
 صت على' احا ة عمت، و ثرياا   ا ال  صت على اإحا ة شطالقاا، ألنه  مت ـ  ثالا ـ حنسية 
بلـــد شبـــال ي غـــري البلـــد اإبـــال ي الـــكي يعـــي  ةيـــه، ةـــال  صـــت شهن علـــى العمـــت املنابـــ  

 وياون عاطالا.
نسـه، وهـو وعليه ق ة ن القانون وقف ن ـام الـزوا  وال عـال  لـه شالّ بـأن يابـد التـاب ح

 بعث األ راض، نو يطلم حنسه ابفمناءاا، وهـو ي ـعف األعصـاب خصوصـاا نعصـاب العـني 
ــــاا نو ه ــــوراا، وهــــو هــــدم  واال هن واملــــس واحلنيــــرة، نو يطلــــم حنســــه  عــــّدياا علــــى احخــــرين ا ناث

 لاحفماع وةساد لألخالق و بعث لأل راض املخفلقة.
الـدار ني ـاا، وال عـال  لـه شالّ باإبـفالم   ما ان القانون وقف ن ام عمـارة األرض وا ـاه

للقـــانون، وهـــو  بعـــث األ  ـــاي الســـانية و ـــا يفبعهـــا  ـــن حر ـــان دار  لايـــة لأل ثـــر، وغـــالء 
ةــاح  يف نبــعار االحــار والــرهن ملــن يريــدمها، نو اإحفيــام علــى القــانون عمــارة، وهــو  بعــث 

يــام علــى القــانون حتــّدياا، وهـــو  قتــي الرشــوة، وانعــدام الثقــة بــني النــاس واحلــا مني، نو اإحف
  بعث اإًطراباي والفصادم بني الناس واحلاو ة.

 ما ان القانون وقف ن ام العمت واإ فساب ني اا، وال عـال  لـه شالّ باإبـفالم للقـانون 
احلـا م، وهــو  بعــث  قّتــي البطالـة، وار قــاع نســبة اجلــرالم واملقابـد، و ديــد با يــار اإقفصــاد 

باإبفسالم لابفعمار واخل وع هليمنفه الغامشة  ّلصاا  ن احلاو ة واحلا مني،  العام، وشنكار
نو اإحفيام على القانون  سباا، وهو  بعث روا  الرشوة و ا يفبعها  ـن  قابـد، نو اإحفيـام 

 على القانون حتدياا، وهو  بعث الصدا اي والثوراي.
 

 الجرائم الوقتية
 

ليســد  ــن األحاــام األوليــة، وهــي ال  اــون شالّ بفقنــني نعــم هنــاك حــرالم وقفيــة ثانويــة، 
شــورى املرحعيــة، وهلــن طبــم األنظمــة الــ   بعثهــا قــانون األهــم واملهــّم، وال ًــرر، وال حــر ، 
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 وال رورة، و ا نشبه هلن.
عد حس   لياي اإبالم، وهي حرالم  وهكه جي  ا باعها على املسلم ني اا، أل ا ًو

رالم األوليــة،  ســفثىن  نــه و ســفثىن، ةاألصــت حر ــة الزنــا شالّ  ــا  ادا يــة ال  طلقــة، عاــن اجلــ
خـر  ـ  اإًـطرار، علـى'  ـا حـدث يف   ـان علـي عليـه السـالم يف قصـة  لـن املـرنة ـ وهاـكا 

 األصت حر ة اإبفيالء على  ام الغري  طلقاا، شالّ  ا خر ،  عام اواعة، شىل'غري هلن.
بلو ه الكي نباحـه اإبـالم، شال  ـا خـر   ثـت  ويف عاسهق األصت حرية اإنسان يف  ت

ــعد  ــن قبــت شــورى الققهــاء نو نيّــدي شــورى الققهــاء  اإلفــزام ب شــارة املــرور، وهلــن شها ًو
 قوانينها، شىل' غري هلن.

وبعــد الاــالم حــوم اجلــرالم الــ  يعــّدها اإبــالم حر ــاا، نو الــ  يعــّدها القــانون، يــأيت دور 
 الاالم حوم العقوبايق

 

 وباتالعق
 

ــعها القــانون،  ــعها التــارع هــي الــال م  طبيقهــا، ن ــا العقوبــاي الــ  ًو ةالعقوبــاي الــ  ًو
عها ملا يعّده اإبالم حر اا ال جيو   نقيكها.  ة  ا وشن ًو

 ثالا ق اّن التارع قد قر ر يف القفت  قداراا  عّيناا  ن الدية، ةالواحـ  علـى القا ـت ـ خطـاءاا 
لعمد ـ نن يعطي هلن املقدار املعنّي لكوي املقفوم، ة ها قّرر القـانون شبه عمد، نو صلحاا يف ا

 ن ثر  ن هلن، نو نقت  نه، نو شيئاا آخر  ط الدية، نو بدون الدية، ةال يلزم ا باعه.
 ـــثالا ق ان التـــارع قــــد قـــّرر الديـــة نلــــف  ثقـــام ههبــــاا   ثقـــاالا شـــرعّياا( ةــــ ها قـــّرر القــــانون 

ا ـت  ـاو  القـانون وشعطـاء األلـف، وشها نعطـى ،سـمالة ةلورثـة  ،سمالة( ةالواحـ  علـى الق
 املقفوم الفقان.

وشها قّرر القانون نلف و،سمالة، ةالواح  على القا ت شعطاء نلـف ةقـ ، ةـ ها نخـك  نـه 
الورثــة اخلمســمالة الزالــدة،  ــان للقا ــت الفقــان مبقــدار ،ســمالة، الّلهــّم شالّ شها  ــان الزالــد نو 

ى ـ  ن الطرةني.الناقث بالفصا    ـ عن ًر
هـكا بالنســبة شىل  يـادة الديــة ونقيصـفها، ن ــا بالنســبة شىل ابـدام الديــة، وهلـن  مــا شها قــّرر 
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القـــانون بـــدم الديـــة، خد ـــة القا ـــت ألوليـــاء املقفـــوم ثـــالث بـــنواي، ة نـــه ل جيـــ  هلـــن علـــى 
 القا ت.

رها اإبالم، وهلن  ما شها قـر ر ون ا بالنسبة شىل  قرير القانون شيئاا آخر  ط الدية ال  قرّ 
القــــانون  ــــط الديــــة بــــين القا ــــت، ةــــال يلــــزم علــــى القا ــــت قبــــوم الســــين، وهاــــكا يف بــــالر 

 العقوباي املخالقة للترع  يادة نو نقيصة، نو بدالا، نو  عاا.
و كلن ياون احلام بالنسبة شىل  بديت  ن عليه الدية بغريه، ةـ ن التـارع ـ  ـثالا ـ قـد قـّرر 

خلطأ على العاقلة، ة ها قّرر القانون  ون الدية على نقن القا ت الكي وقط  نه القفـت، ل دية ا
 يلزم عليه شعطاء الدية، شىل غري هلن  ن األ ثلة.

 

 طريق إثبات الجريمة
 

مث اّن بعـــد األ ـــرين الســـابقنيق  اجلـــرالم والعقوبـــاي( يـــأيت دور األ ـــر الثالـــث وهـــوق طريـــم 
القــانون طريــم اإثبــاي غــري  ــا حعلــه التــارع، ل يلــزم علــى املــّفهم  شثبــاي اجلرميــة، ةــ ها حعــت

م كا  عّد يف اإبالم حرمية.  قبوم العقوبة، حىّت وشن  اند اجلرمية ال  ا  
 ثالا ق ان التارع قد حعت طريم شثباي الزنا نحد ن رين ق  التهود األربعـة، نو اإقـراراي 

ى املــّفهم عــن طريــم علــم القاًــي، نو القــرالن،  ــالقحث األربعــة( ةــ ها نثبــد القــانون الزنــا علــ
الطّ  نو  ا نشـبه، ال جيـ  علـى املـّفهم قبـوم هلـن وحـا  لـه اهلـرب حـىت وشن ةـرض انـه يطبـم 

 عليه احلّد الترعي، بأن ي رب  الة حلدة ـ  ثالا ـ.
 

 منفِّذ العقوبة
 

قوبـة، ة نـه يلـزم نن ياـون مث يأيت دور األ ر الرابط وهو ق  ـا جيـ   ـن شـرو  يف  نقِّـك الع
افهــــداا عــــادالا و رحعــــاا لال  ــــة، ألن املراحــــط هــــم وحــــدهم يف   ــــان الغيبــــة اخللقــــاء التــــرعيون 
للربــوم صــلى اهلل عليــه وآلــه وبــلم ، وهلــن لقولــه صــلى اهلل عليــه وآلــه وبــلم ق الّلهــّم ارحــم 

هلل عليــه وآلــه ( وأل ــم هــم وحــدهم املنصــوبون  ــن قبــت نوصــياء الربــوم صــلى ا1خلقــالي... 
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( ةـال  ــم لغــريه 2وبـلم للحاو ــة، وهلــن للحـديث التــريفق ةــ ّ: حعلفـه علــيام حا مــاا   
 الفنقيك، وشن ةرض متا ية األر ان الثالثة املفقّد ة.

 

 توفر شروط تنفيذ العقوبة
 

بقي هنا شيء آخر قد نشرنا شليه يف بعض املسالت السابقة، وهوق انه شها ل  اـن شـرو  
اب اجلرمية ـ على'  ا ه رناه ـ  فوّةرة، ة نه جيـو  لت ـر بـاملعروآل والنـاهي عـن املناـر،  نقيك عق

اخبار السلطة غري الترعية للحيلولة دون اجلرمية وانفتارها، وشن مّت هلن بعقاب غري  تـروع، 
 ةيما شها  ان هناك  سألة األهّم واملهّم، و ا نشبه.

، نو اإغفصـاب، نو السـرقة، نو االحـراق، نو  ـا  ثالا ق جي  الوقوآل ن ام  ن يريد القفـت
نشــبه هلــن،  مــا جيــ   عــريض  ــن ير اــ  هــكه اال ــور شىل العقــاب حــىت وان  ــان الوقــوآل 
والفعـريض بسـب  بـلطة غـري شـرعية وقـوانني غـري شـرعية، بـأن  انـد السـلطة ـ  ـثالا ـ  عاقـ  

ار انـــه  ـــن حـــم القا ـــت بســـين  ّد ـــه ،ـــن بـــنواي، نو  عاقـــ  الـــكي يغفصـــ  القفيـــاي، 
االنفخـــاب، شىل غـــري هلـــن، ةـــان الواحـــ  اخبـــار الســـلطة والتـــهادة ن ا هـــا حـــىت ال يفقتـــى 

 املنار، وحىت ال  فعّرض ا وام الناس واعراًهم ود الهم للخطر.
و ــكلن جيــ  اخبــار الســلطة والتــهادة علــى  ــن يريــد قفــت انســان بــريء وان ل ير اــ  

ها ل خيــرب عليــه قفــت اوــرم هلــن االنســان الــربيء، ةانــه القفــت بعــد، وهلــن ةيمــا شها علــم بأنــه ش
جي  اخبار السلطة عليه حىت وان  اند السلطة  عاقبه بعقاب غري شرعي، بـان  سـينه  ـدة 
بنة واحدة ـ  ثالا ـ وهلن لدوران اال ر بني االهم واملهم، حيث ان القفت اهم يف نظر التارع 

اا.ـ حس   ا يسفقاد  ن االدلة ـ  ن بل  حري  ة  ريد االحرام، بنة ةًر
بــت يفعــّدى' اال ــر بالنســبة شىل ةاعــت املناــراي التــرعية ني ــاا، ةــاملقطر ـ  ــثالا ـ يف شــهر 
ر  ان علناا لو ل خيرب االنسان السلطة عليه لفصده عن  ناره،  قّتى' االةطـار العلـين الـكي 

ايـام شـهر ر  ـان وهـو لـين هـو حمـّرم، وشها اخـرب السـلطة عليـه بـيند املقطـر ـ  ـثالا ـ بقايـا 
عقابــــاا شــــرعياا، نو شها اخــــرب الســــلطة بــــاملطعم املقفــــو  املنفهــــن حلر ــــة شــــهر الصــــيام صــــادري 
السلطة اثاث  طعمه وهو ني اا لين عقاباا شرعياا، ةانـه  ـط هلـن جيـ  اخبـار السـلطة للصـد 
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 عن املناراي الترعية.  ط رعاية قانون االهم واملهم وقانون ال ًرر.
شها ل مياــن الصــد عــن اجلرميــة بــالطرق الطبيعيــة ةهــت جيــو  يف االخبــار علــى اوــرم  مثّ انــه

 القوم مبا هو خالآل الواقط لصّد اورم وقلعه عن حرميفه؟
ةمــثالا ق شها ل   ــط الســلطة غــري التــرعية عقابــاا ملــن يفعــرض بالقفيــاي، و ــان هنــاك  ــن 

و  اخبــار الســلطة بانــه يريــد اإغفصــاب يفعــّرض هلــن، ول ينقلــط بالنصــيحة واملوعظــة، ةهــت جيــ
ــعد العقــاب علــى اإغفصــاب دون  حــىت'  صــّده عــن حرميفــه ةيمــا شها  انــد الســلطة قــد ًو

 الفحرك كن؟
وع االهم واملهم.  األصت هنا عدم اجلوا  شالّ شها حتقم  ًو

بز ـام شىل غري هلن  ن اال ثلة الاثرية ال  ابفلي املسلمون كا،  نك اخـك احلاـام اجلـالرين 
 بالد اإبالم و طبيم القوانني املسفوردة ةيها.

 
 

 بين قانون العقوبات وقوانين القضاء
 

 ق قانون العقوباي املقّررة يف اإبالم يتفمت على ا رينقـ 91املسألة 
 األّوم ق الطريم.
 الثا: ق اهلدآل.

د اجلرميــة ةــالطريم ق عبــارة عــن اإحــراءاي الواحــ  ا اههــا لاتــف اجلرميــة ةيمــا شها  انــ
غــري  ناتــقة، والقــبض علــى اوــرم، والفحقيــم  عــه، وحما مفــه،  ــت هلــن بــالطرق اإبــال ية 

فها قوانني اليوم.  الواقعية والبسيطة، ال املعقدة بفلن الفعقيداي ال  ةًر
 واهلدآل ق عبارة عن احلام بالربالة نو اإدانة مبا ينزم العقاب عليه.

العقوبــاي بطريقــه وهدةــه، وبــني بــالر قــوانني الق ــاء يف وال خيقــىق ان النســبة بــني قــانون 
املنا عـاي وقوهـا  ثــت حتقيـم حاــم االرث والورثـة، والوقــف والوصـية والثلــث وااليفـام واحاــام 

 الغال  والقاصر، و ا نشبه هلن، عمو اا  ن وحه.
  ــثالا ق طريقيــة العلــم والبينــة واليمــني واإبفصــحاب والتــهرة ـ  مــا يف الوقــف والنســ 
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وقومها ـ يـأيت يف  ـال األ ـرين شالّ  ـا خـر ، ةـ ن  ـا اشـفهر بأنـه وقـف، نو انـه قريـ  ةـالن، نو 
ا ـا  وحـة ةـالن ـ ةيمـا ل مياـن الفحقيـم ن ثـر  ـن التـهرة ـ نو انـه قـاض، نو  ـا نشـبه هلـن، 
يأيت يف باب الق اء، ويأيت يف بـاب العقوبـاي ني ـاا شالّ  ـا خـر ،  مـا ه رنـا  ـن عـدم  قايـة 

 لعلم يف الزنا واللوا .ا
مث ان اال بــلوب الققهــي يف اإبــالم، و يقيــة  ر يــ   فــاب الق ــاء والتــهاداي، واحلــدود 
والقصــــان والــــدياي،  ــــن نة ــــت األبــــالي  الــــ  عرةهــــا العــــال شىل اليــــوم،  بويبــــاا، وبســــاطةا، 

شاهد  ان وشن  وواقعية، ة ن عدالة التهود ـ  ثالا ـ  عت الواقط نقرب،  ن اإعفماد على' نيّ 
ل يان عادالا،  مـا  ـراه القـوانني احلاًـرة ـ ونظـرة شىل' قـوانني اليـوم املدّونـة، والافـ  الققهيـة، 

  عت اإنسان يكعن مبا ه رناه.
نعـم ، ال ششــاام يف ًـرورة ًــّم املسـالت احلديثــة شىل الققـه  ــت يف بابـه،  مــا ةعلـه بعــض 

( صـّحة اإبـفيناآل والفمييـز، وقـد 1اب الق ـاء  ةقهالنا يف العصر احلاًر، وقد ه رنـا يف  فـ
 ةعلهما ربوم الّله صلى اهلل عليه وآله وبلم

 

 من مبادىء القانون
 

ق النظــام العــام، نو املصــلحة العا ــة، نو احداب واألخــالق، نو العــرآل العــام،  91املســألة 
 لين  ن  بادىء القانون ـ  ما ه ره واًعوا القوانني احلديثة،.

يــارق احلقــوق الــ  قّررهــا الّلــه بــبحانه، بــواء  انــد  ســّمى' حقــاا قــابالا لابــقا  وامنــا املع
وقــوه نم  ســّمى' حامــاا ال يصــح ةيــه شــيء  ــن هلــن ، واصــطال  احلــم واحلاــم اصــطال  

 ةقهالي للفمييز بني القسمني املك ورين حس   ا يسفقاد  ن األدلة.
نقسـه شًـراراا بالغـاا، بـأن يعمـي عينـه نو ةمن اال  ور  ا ير ب  باإنسان نقسـه،  اإًـرار ب

يصــلم اهنــه، و نهــا  ــا يــر ب  بغــريه ممــن هــو طرةــه  حــم الــزو  علــى الزوحــة بــأن ال  طــأ ةراشــه 
غــريه، نو حــم ثالــث  حــم اجلنــني بــني األبــوين، نو حــم اللّــه بــبحانه  ــأن ال يتــرب اإنســان 

 ر ــاا، نو يرت ــه شها  ــان ةعــالا،  اخلمــر، وهــكه األقســام األربعــة لــين لانســان نن يقعلــه شها  ــان
 ألن الّله  عاىل' حعلها نحاا اا.
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شهن ق ةلين له احلم يف األحاام نن يقومق  ن حقي نن نةعله ألنه خيّصين، نو ألن احلم 
ي الزو  والزوحـة بـوطي ثالـث هلـا ل جيـز هلـا هلـن،  مـا لـين للـزو  اإهن  ال يعدونا، ة ها ًر

ــى' ب حهاًــه، نو ألّن اللّــه  ــرمي ال ي ــرّه شــرب بــكلن، نو ألن اجلنــني ابــين واب نهــا و النــا نًر
 اخلمر.

ونّ ا  ا عدا هكه اال  ور  ن احلقوق الـ  ليسـد نحاا ـاا ـ حسـ  اإصـطال  ـ ةـ ها  ـان 
ـــم، نو حـــم الرحـــت واملـــرنة يف  لانســـان نقســـه حـــم،  ـــان لـــه اإبـــقا ،  حـــم الزوحـــة يف الق س 

مـا حهـة حمّر ـة، و ـكلن حـم الثالـث بالنسـبة شىل األبـوين ـ الـزوا ، ةيمـا شها ل  اـن هنـاك بينه
 ـثالا ـ الــكين مهــا خمفــاران يف  قوي ــهما ولـدمها شىل' ثالــث حل ــانفه حيــث انــه بــبحانه نعطــى 

 احلم هلما يف هلن.
نعــم ، قــد يفــدّخت القــانون الثــانوي اثبا ــاا نو شبــقاطاا، علــى'  ــا ه رنــاه بــابقاا، ةــ ها  ــان 

إبــقا ،  ــان للقــانون الثــانوي اّــدود بـــ  ال ًــرر( وقــوه الفــدّخت ةيــه، األصــت اإثبــاي نو ا
لاــن هلــن بالنســبة شىل' قــوانني الــبالد  تــرو  بــأن ياــون حتــد ششــراآل شــورى املرحعيــة، نو 
 رحـط الفقليـد بالنســبة شىل'  قّلديـه، وبــكلن يظهـرق انـه ال نثــر للنظـام العــام واحداب و ـا نشــبه 

 د اإبالم.هلن يف القوانني، يف بال
مث ان األحاـام التـرعية غـري القطعيـة ـ نيق الفابعـة الحفهـاد  راحـط الفقليـد ـ ن ـدها بفغـرّي 

 رني اوفهد، نو  غرّي اوفهد، نو  غرّي شورى املرحعية ـ يف األحاام للبالد.
ـعه الـن اال ّ ـة، نو شـورى املرحعيـة، نو الـن األعيـان، نو  ن ا القانون الثانوي الـكي ًو

ن الــو راء، نو بعــض الــو اراي واإداراي ةيمــا خيّصــهم، ة لغالهــا بيــد الواًــط، ةــ ن حعــت الــ
الواًــط لــه ن ــداا انفهــى' بانفهــاء هلــن األ ــد، وشن ل جيعــت لــه ن ــداا ة لغالــه بيــده، حيــث يــرى' 

وع، ةاحياناا يوّبط القانون السابم واحيا وع ةيغرّي بسببه القانون الفابط لكلن املًو ناا  غرّي املًو
 ي ّيقه، واحياناا جيعله ايث ياون بني األوم والثا: عموم  ن وحه، واحياناا يلغيه اطالقاا.

 

 القانون واالُمور الخارجية
 

 ق  اال  ور اخلارحية ـ يف قبام اال  ور الكهنية ـ على' ثالثة نقسامق 91املسألة 
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، ممّــــا يلمــــن غالبــــاا األوم ق اال  ــــور اخلارحيــــة هاي احليــــم املنابــــ  لــــه  ــــن الفاوينيــــاي
باحلواّس اخلمن، وال   نها املكوقاي وامللموباي واملرلياي واملسموعاي واملتـمو اي، ة  ـا 
ا  ور خارحية، باإًاةة شىل'  ثـت اجلـن وامللـن والـرو  والعقـت والـنقن و ـا نشـبه ممـا ال يـدخت 

 حتد احلواّس وشن  اند خارحية.
ىل' وشن  ـان حقيقـة ثابفـة بـال ششـاام، شال انـه  ـط والّله ببحانه ةـوق هلـن  لّـه، ة نـه  عـا

هلن ل يدخت يف نيّة دالرة  ن دوالر احلّن والعقت والـوهم، وامنـا ال يـدخت يف شـيء  ـن هـكه 
الـــدوالر، ملـــا ه ـــر يف علـــم الاـــالمق  ـــن ان املخلـــوق حمـــدود، وغـــري اّـــدود ال يـــدخت يف دالـــرة 

 اّدود.
لين  ن األوم وال ياون باعفبار املعفرب،  ثت  وحية األربعـة الثا: ق اال  ور اإنفزاعية، ممّا 

وةرديــة الثالثــة، وان املربّــط يســاوي  ســاحفه   ــروب نحــد ًــلعيه يف ال ــلط احخــر، شىل' غــري 
 هلن  ن  سالت احلساب واهلندبة و ا نشبه هلن.

ال  و ثـــت  ـــون املفولـــد  ـــن الـــزوحني ابنـــاا هلمـــا حيـــث انـــه انفـــزاع حقيقـــي، لـــين  ـــاألوم، و 
  اإعفبار اّض.

الثالث ق اال  ور اإعفبارية، مما قوا ه باعفبار املعفرب ـ الكي له حم هكا اإعفبار ـ  األوراق 
النقدية يعفربها  ن بيده السلطة، بترال  خاصة، و اعفبار هـكا املـام لزيـد، و لـن املـرنة  وحـة 

 لعمرو، وهكا املنص  للو ير القال:.
ة نه اعفبار يعفربه املعفرب  ثتق حم امللاية، والزوحيـة، والسـلطة،  واحلم  ن القسم الثالث،

 واحلرية، وغريها.
شهن ق ةلين  احلم( عدم،  ما ه ره البعض الـكين يناـرون نن ياـون احلـم شـيئاا شطالقـاا، 
وال هو  ما حعله واًعوا القوانني احلديثة، حيث ا م اخفلقوا يف  عريقـه، ةقـام بع ـهمق  ان 

 السلطة نو القدرة األبابية املعطـاة لتـخث يف نطـاق  علـوم ةهـو شرادة  ميهـا احلم لين شالّ 
 القانون(.

 وقام آخر ق  ان احلم  صلحة  ميها القانون(.
 وقام ثالث ق ـ حا عاا بني القولني األولني ـق  ان احلم شرادة و صلحة يف آن واحد(.

هت يعقت نن يقامق لين يف اخلار  ويرد على النايف ق انه ال ششاام يف  ون احلم شيئاا، و 
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شالّ الــدار و يــد، ا ــا ان الــدار لزيــد ةلــين شــيئاا؟ و يــف ال ياــون شــيئاا ويرت ّــ  عليــه عتــراي 
 احثار؟

 ما ويرد على األوم ق ـ  ـن املثبفـني ـ انـه  يـف  صـره يف القـدرة نو السـلطة، وقـد ا عطـي 
 االطباقي و ا نشبه؟ ملن ال قدرة وال بلطة له،  الصغري واحليوان واونون

ةاونون نو الصغري شها بان هو بنقسه داره، نو ر   دابفـه، نو نبـانه ونر بـه غـريه، ةـال 
 ششاام يف انه يسفعمت حقه  ط انه ال شرادة له، شىل' غري هلن.

ويــرد علــى الثــا:ق ان املصــلحة ليســد  رادةــة للحــم حــىّت' يعــّرآل نحــدمها بــاحخر، ةمــن 
 التـارع نن ال يناةسـه غـريه، ةهـت هـكا حـّم لـه حـىّت' يـفمّان  ـن  نـط  صلحة البّقام الكي يف

  ناةسه؟
مث ان املصلحة  رتّ   على احلم ال ا ا هـو بنقسـه، والفعريـف بالغايـة خـرو  عـن املـوا ين،  

 النوم. - صلحة- ما شها عّرآل السريرق بأنه 
ة واملصلحة، ةـريد عليـه ويرد على الثالث ق  ا ورد على األولني  عاا، حيث مجط بني اإراد

  ا ورد عليهما، وقد عرةدق ان احلم اعفبار ممن  م له اإعفبار.
مث ان احلم قد ياون  ن اإنسان على' شيء،  ثت امللايـة، نو علـى' شـخث،  ثـت حـم 
الـــزو  علـــى'  وحفـــه وبـــالعان، وهـــكا احلـــم قـــد ياـــون لصـــاحبه شبـــقاطه  ثـــت القـــاء  لاـــه يف 

شبراةاا ـ و ثت شبقا  الزوحة حم النققة عن الزو ، وقد ال ياون  التارع ـ بتر  نن ال ياون
 لصاحبه شبقاطه ويسّمى' باحلام  ما  قّدم، ةحم النس  ـ  ثالا ـ لين قابالا لابقا .

مث ان اإبـــقا  قـــد ياـــون بأبـــباب خاصـــة ال  طلقـــاا،  ثـــت حـــم الزوحيـــة حيـــث مياـــن 
 شبقاطه بالطالق ال  طلقاا.

 

 اثبات الحق
 

ا ان احلم قابت لابقا  قابت لاثباي ني ـاا، ةمـن حـا  شـيئاا صـار  لاـه وحقـاا هكا و م
لــه، و ــن  ــزّو  ا ــرنة نوحــد حــم الزوحيــة بينهــا وبينــه، ةاألقســام نربعــة، وهلــن ألنــهق ش ــا شثبــاي 
حم، نو شبـقا  حـم، و ـت  نهمـا ش ـا طرةـه شـيء، نو طرةـه شنسـان ـ واملـراد بالتـيء نعـم  ـن 
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 ري والسمن والغزام حيث انه  ن اثباي احلم على' شيء.اجلماد،  ثت صيد الط
مث انه حيث  ان الفتريط  ن الّله ببحانه، ةالقانون نببم  ن احلـم ـ وشن اخفلـف علمـاء 
عية يف ان نيّهما نببم، هـت احلـم نو القـانون؟ ـ ةـ ن اللّـه بـبحانه ملّـا قـّرر القـانون  القوانني الًو

ّلــه الــزوا  صــاري الزوحيــة حقــاا، وملــا قــّرر الّلــه بــبحانهق   ــن انفــزع  نــه احلــم، يعــينق ملــا نحــا  ال
 ب ب م شىل'  ا ل يسبم شليه نحد، صاري حيا ة املباحاي حّقاا، نو  ن حا ها  لاها، وهاكا.

 

 الحق الذاتي والعرضي
 

ياا، واملراد باألومق  ا لين لانسـان  ـدخت  مث ان  احلم( قد ياون ها ياا، وقد ياون عًر
،  ثت حم احلياة، وحم احلريّة، و ا نشبه، واملراد بالثا:ق  ـا ياـون لانسـان  ـدخت يف  اوينه

 ةيه،  ثت حم امللن، وحم الزوحية، وقو هلن.
 ون ا احلم الع ر ًي، ةأر انه نربعة ق

 األوم ق صاح  احلم، شه ال يعقت حم بدون صاح ، ة ن احلم لين  عّلقاا يف ةرا .
يـط نو احليـا ة يف بـب  امللايـة، والـزوا  يف بـب  حـم الـزو  الثا: ق بب  احلـم،  ثـت الب

 على'  وحفه، وبالعان.
ـوع احلـم ـ ني ها ـه ـ  ثـت  ــون احلـم  لاـاا نو  وحيـة نو اخفصاصـاا  حــم  الثالـث ق  ًو

 الفحيري على املتهور، نو حم الساىن' يف الوقف ملن ببم شليه ـ  ثالا ـ.
 ة، والزوحة يف الزوحية، وهاكا.الرابط ق  فعلم احلم،  األرض يف امللاي

وعليــه ق ةلـــو اشــرتى'  يـــد  ـــن عمــرو  فابـــاا، ةصــاح  احلـــمق  يـــد، وبــب  احلـــمق البيـــط، 
وع احلمق امللاية، و فعّلم احلم الافاب.  و ًو

ــــوع احلــــمق  ولــــو  ــــزّو   يــــد هنــــداا، ةصــــاح  احلــــمق  يــــد، وبــــب  احلــــمق الناــــا ، و ًو
 الزوحية، و فعلم احلمق هند، وهاكا.

 

 الحق حدود
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وبعــد هــكه األر ــان األربعــة يــأيت دور حــدود احلــم ونطراةــه، ةحــم امللايــة ـ  ــثالا ـ حمــدود 
بفصــّرآل اإنســان ةيــه  يــف يتــاء  تــروطاا بعــدم اإًــرار بنقســه وال بــاحخرين، وبعــدم ةعــت 

 اإبراآل يف احلم.
لى احخرين ـ ةمن ميلن املاء ـ  ثالا ـ ال  م له نن يترب  نه بقدر ي ره، وال نن يصّبه ع

غري الراًني بقعله ـ وال نن يصّبه على األرض مما ياون شبراةاا، ولكا قام اإ ام الصادق عليه 
(  نيق 1السالمق ان الّله قد حعت لاـّت شـيء حـّداا وحعـت علـى  ـن  عـّدى حـدود اللّـه حـّداا 

 حّداا يوققه عند حّده حىّت' ال يفعّدى' هلن احلّد.
 

 أطراف الحق
 

احلـمق ةمـن ميلـن شـيئاا جيـ  علـى احخـرين احـرتام هلـن احلـم بـأن ال يفعـّدون ن ا نطراآل 
عليه، ةال  م ألحد الفعـّدي علـى'  لـن احخـر، شالّ بقـدر اباحـة التـارع،  حـم املـارّة، وحـم 
اإنسان يف اإبفقادة  ن طعام الغري يف عام اواعة، وحم ةاعت اخلري يف الفصـّرآل يف األرض 

 الغريم، نو شطقاء احلريم ـ شىل' غري هلن  ن األ ثلة ـ.ههاباا شىل' شنقاه 
لانا ه رنا يف الققهق ان الال م شعطاء اال حرة ةيمـا لـه ا حـرة، والبـدم ةيمـا لـه بـدم، وهلـن 
مجعــاا بــني احلّقــني، ةيعطــي ا حــرة الفصــرآل يف بــقينة الغــري شها  صــرآل ةيهــا إنقــاه الغريــم،  مــا 

ريم شها  ان املاء لغريه، والظـاهرق ان اال حـرة والـثمن خيرحـان ويعطي ون املاء الكي نطقأ به احل
الكي مّت شنقاه شخصه عن الغرق، وداره عـن احلـرق، ال  ـن  ـين  -بالقفح - ن  ين املنق ك 

 الكي قام باإنقاه، وال  ن بيد املام، ة ّن  ن له الغنم عليه الغرم.
م،  مــا شها نطقــأ حريــم املســيد نعــم شها ل ياــن ملــن مّت شنقــاهه  ــين،  ــان  ــن بيــد املــا
 مباء الغري وال وقف للمسيد، ة نه خير   ن  ين بيد املام.

و ــن بــاب اإبــفطراد نقــومق لــو ان شنســاناا بــق   ــن ةــوق وا غمــي عليــه وعاجلــه الطبيــ ،  
 اند ا حرة الطبي   ن  ين املريض ألن عمت املسلم حمرتم، ةال وحه الحفمام عدم اال حرة 

ت حــىّت' وشن ل ي غــم عليــه ول يـرض بالفطبيــ  لاــن  ــان ايــث شها ل يعــاج للطبيـ  حينئــك، بــ
ميوي، ةـ ّن اللّـه بـبحانه يـأ ر الطبيـ  باملعاجلـة وشن ل يـرض بـه املـريض، ةـالعال  وشن وحـ  
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 عليه لان ل يان عمله باقطاا عن اإحرتام، وهلن مجعاا بني احلّقني.
ها شنســان ـ حيــث  ــرم  ر هــا ألنــه  ــن و ثلــه ق  ــا لــو حــرآل الســيت ن فعــة  يــد، ةأخــك

اإبراآل ـ ة ّن ملن نخكها اال حرة  ن صاح  املفاع، ولـو نخـك ن فعـة املسـيد الـكي ال وقـف 
 له،  اند اال حرة  ن بيد املام.

مثّ ان احلم قد ياون قالمـاا بتــخث واحــد، ولان باعـفبارين،  ثت قوله عليه السـالمق اّن 
ون قالمـاا بطـرةني،   نسـان لـه دار، نو رحـت لـه  وحـة، وهـكا احلـم لبدنن عليـن حّقـاا وقـد ياـ

القالم بطرةني، يقابله الواح ، ةحّم اإنسان يف الدار يقابله واح  هـوق حقظهـا، قـام علـّي 
(  و ــكا حقــه علــى  وحفــه يقابلــه 1عليــه الســالمق ةــ ّنام  ســؤولون حــىّت عــن البقــاع والبهــالم 

 نقاق عليها.واح  هوق رعاية شؤون الزوحة واإ
 

 الحقوق في القانون : الوضعي واإلسالمي
 

ق احلاو ـاي القو يـة ـ يف بـالد اإبـالم ـ ابفـداءاا  ـن احلاو ـة العثمانيـة قبـت  96املسـألة 
قـــرن  قريبـــاا  بعـــوا الغـــرب يف  قســـيم احلقـــوق شىلق حقـــوق بيابـــية  حـــم الرتشـــيح واإنفخـــاب 

 ية.والدخوم يف الوئالف الابرية، وحقوق غري بياب
 والثانية قسموها شىل'ق حقوق عا ة  حم احلرية، وحقوق خاصة.

 وقّسموا الثانية شىل'ق حقوق طرةها اإنسان  حم اال برة، وشىل' غريها  احلقوق املالية.
وقســموا املاليـــة شىل'ق حقـــوق عينيــة  حـــم اإنســـان علـــى'  لاــه  ـــن دابـــة ونرض وقومهـــا، 

 ية  حّقه يف الفأليف.وحقوق شخصية  حّقه يف العقد، وحقوق ندب
مث ا م حعلوا بعض هكه احلقوق  احلقوق السيابية و حم اشرتاء امللن و ا نشبه خاّصـاا 

 باملواطنني، وبع ها نعم  ن املواطن.
 ــت هلــن لفقريــم مشــت املســلمني، وشلغــاء اال خــّوة اإبــال ية بيــنهم، وحتطــيم اإشــرتاك يف 

 ـــانوا هــم العثمــانيون ننقســهم،  مــا انـــه هاق احلقــوق والواحبــاي، ونّوم  ــن هاق وبــام هلــن  
وبــــام هلــــن بعــــدها احلاو ــــاي القو يــــة والوطنيــــة الــــ  نعقبفهــــا، ة  ــــا بــــقطد الواحــــدة  لــــو 

 اال خرى' باإنقالباي العسارية وغري العسارية، شىل'  ا نشبه.
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و ــن املعلــوم ق ان الفقرقــة نبــاس القتــت،  مــا ان الوحــدة نبــاس النيــا ، قــام بــبحانهق 
 (  .1عفصموا ابت الّله مجيعاا وال  قرّقوا(  وا

 (  .2وقام  عاىلق  وال  نا عوا ةفقتلوا و كه  ر ام( 
مث ان املقصــود يف املقــام هــوق البحــث عــن نقســام احلقــوق، وبيــان ا ــا عا ــة لاــت  ســـلم 
و سلمة، وهلن اس  املوا ين ال  ه رها اإبالم يف  باحث اإشرتاك يف الفاليـف، شالّ  ـا 
خــر  بالــدليت، ةــاحلقوق العا ــة عبــارة عــن حــم احلريّــة ـ يف نطاقهــا املعقــوم ـ وحــم املســاواة  
 كلن، وحم اإنسان يف احلياة، وحقه يف اإحفماع، ويف شبداء الـرني، وحـم  اـوين اال بـرة، 

 و ا يفبعها، واحلقوق املالية وغريها.
 مث ان احلقوق املالية  نقسم شىل  ا يليق

نيــة، وهــي الــ  متــنح صــاحبها الســلطة التــرعية علــى الفصــّرآل ةيهــا بالنقــت شىل احلقــوق العي
ـفه شها قـام ةيهـا  واإنفقام، والنقط واإنفقاع، و وريثها ورثفه بعد  و ه، و نط احخرين  ـن  عاًر
باحلدود ال  قّرر ا له التريعة، شال شها حصـت يف التـخث شـيء مينعـه عـن الفصـرآل،  السـقه 

ه، نو  ـاو  احلـد بـان بـّب   صـرةه ًـرر احخـرين. نو  ـان  صـرةه ممنوعـاا نو القلن نو  ا اشب
 شرعاا  فصرةه يف  اله  صرةاا حمّر اا، ةان احلا م الترعي مينعه  ن هلن.

 وشىل احلقوق التخصية ـ اصطالحاا ـ وهي ال   اون بني نقرين بعقد وقوه.
ة نو امللاية األدبية ـ  ثت حم اإخرتاع، وشىل احلقوق االدبية ـ و سّمى احياناا بامللاية القنيّ 

وحم الفأليف، وحم الاتف،  ما شها ا فتف دواءاا ناةعاا  ر باا  ن احزاء، نو  ا اشبه هلـن 
(   1ممـــا يســـّميه العـــرآل حقـــاا، النـــه داخـــت يف الروايـــة القاللـــةق بـــان حقـــوق املســـلمني ال  بطـــت 

 (  .2يف هلن يف ةقه احلقوق  وقوها  ن الرواياي اال خرى، وقد ه رنا بعض الاالم
مثّ انــه ال يتــرت  يف  لايــة اإنســان ملالــه ان ياــون يف حيا  ــه، بــت هــو  الــه وان  ــان يف 
حيــا ة شــخث آخــر، ب حــارة نو رهــن نو  ــا اشــبه هلــن، بــت وان  ــان يف حيــا ة الغاصــ ، نو  

  ان ال يعلم به نين هو.
قــو اجلزليــة، بــت امنــا ياــون لــه واّ ــا  ــا  ــان لــه يف ه ــة شــخث آخــر، ةــال ياــون لــه علــى 

على قو الالية، وهلن يف  ثت املعا الي وقوها، ة ها بـاع ـ  ـثالا ـ  فابـاا نسـيئة بـدينار ةاـان 
الـــدينار يف ه ـــة املتـــرتي، ل ياـــن الـــكي علـــى املتـــرتي دينـــاراا خاصـــاا، بـــت اّي دينـــار اخفـــاره 
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 املترتي.
ترتي ـ وهو املـدين ـ اعطـاء الـدينار  ـن وعليهق ة ها ل يان انصراآل، وال شر ، اخفار امل

اّي قسم شاء  ن نقسام النقد الرالج يف هلن البلد، ة ها  ان الدينار يف هلن البلد ـ  ثالا ـ لـه 
نقســامق ربعــي ونصــقي وواحــدي، و،ســي وعتــري و ــا اشــبه هلــن، ةلــه ان يعطــي ايهــا شــاء 

 ديد و ا اشبه هلن.ولين للمطال  ان يطال  غريه، و كا بالنسبة شىل القدمي واجل
وامنــا لــه ان خيفــار ايهــا شــاء، الن الاّلــي ينطبــم علــى  ــٍت  ــن هلــن، و ــكلن حــام بــالر 

 املثلياي ـ شها  ان على قو الالية بالترطني املك ورين ـ.
 

 الشخصية
 

بقــي الاــالم عــن  التخصــية( الــ   قــدم البحــث حوهلــا، ةــ ّن بــني التخصــية واإنســـان 
نسـان شخصـّية، وليسـد  ـت شخصـية انسـاناا، وهلـن ال  اـان وحـود عمو اا  طلقاا، شه  ت ا

 التخصية احلقوقية  ن دون حتقم شخصية حقيقية.
نعم التخصية يلزم ان  نفهـي شىل اإنسـان، شه غـري اإنسـان  ـن احليـوان واجلمـاد والنبـاي 

 ال شخصية هلا، وان صح الوقف عليها، نو الوصية هلا، نو  ا اشبه هلن.
ان حقوقــاا علــى اإنســان،  مــا نّصــد بــكلن االحاديــث، و نهــا يظهــر حليــااق مثّ ان للحيــو 

عيةق  ان قوم بعض اصحاب القوانني الًو
ان الرةم بـاحليوان بـببه  ـأّهي األنقـن البتـرية السـوية  ـن القسـوة، و ـكلن اإنقـاق علـى 

ويؤيـده احليوان  ظهر  ن  ظاهر رةعة التعور اإنسا: غري ئاهر الوحه، بت يظهر  ن الترع 
العقت ني ااق ان على احليواناي ةيما بينها حقوقاا ـ بقدر شعورها ـ ولكا ورد يف القرآن احلايمق 

 (  .1 وشها الوحوك حتري( 
وورد يف األحاديـــثق ا ـــا حتتـــر يـــوم القيا ـــة ليوصـــت شليهـــا حقوقهـــا،  مـــا روي عـــن النـــ  

 (  .2 صلى اهلل عليه وآله وبلم انه قامق يقفث لليّماء  ن القرناء
 

 حقوق ثانوية  
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 بقي هنا  ال ان ق

األومق انه  يف جيمط بني حم القصان للحيواناي ةيما بينها، وبني  سـلي  اللّـه حيوانـاا 
على حيوان،  السبط على احليواناي الصغار، واهلرة علـى القـأرة، والصـقر علـى العصـقور، و ـا 

 اشبه هلن  ن اال ثلة الاثرية؟
ني عـدم حـوا  ايـكاء احليـوان وبـني هبـح البهـالم، بـت ابـادة ا ثـام الثا: ق انـه  يـف جيمـط بـ

 البعوض والنمت و ا اشبه؟
واجلواب عن األّومق القصان يف الفعّدي، والفسلي  يف احلاحاي، نعم ال شن يف  أهي 

ه،  ما يعّوض اإنسان املفأهي باملرض وقوه.  احليوان املسّل  عليه لان الّله ببحانه يعًو
ان الـــكبح واالبـــادة امنـــا  صـــح شها  انــد ملنقعـــة اإنســـان وقـــوه، ا ـــا االيـــكاء  وعــن الثـــا:ق

 االعفباطي ةهو غري صحيح.
نيا هاكا  ط قدر ه ببحانه و عاىل على ان خيلم دنيا بال ال؟  ال يقامق ملاها حعت الّله الد 

 قف ــى  ألنـه يقـامق ان هلــن هـو نــوع  ـن اخللــم، واللّـه  عــاىل خيلـم  ــت انـواع اخللــم، ةـان 
 رم الارمي ان يعطي  ـت  ـا يفطلّـ   نـه الوحـود نعمـة الوحـود ـ  مـا ةّصـت هلـن يف احلامـة ـ 

 ةهو  ثت خلقه ببحانه الناةط وال ار،  والظلماي والنور، شىل غري هلن  ن اال ثلة.
اًــــاةة شىل ان اللّــــه  عــــاىل حعــــت الــــدنيا دار اخفبــــار ةحّقهــــا بــــاحالم  وبــــيلة  ــــن وبــــالت 

 ما حعت اجلنة دار حزاء وثواب ةابفخلصها  ن هلن.اإخفيار، بين
مث ان التــخث قــد يتــمله بعــض القــوانني اإبــال ية ال  ّلهــا،  ثــت اجلنــني يف بطــن اال م 
حيث يرتك له االرث و ا اشبه هلن، لان بتر  والد ه حياا، مثّ  ن حني الوالدة حياا يتمله 

يط والتراء ـ  ثالا ـ ال يصـح  ـن وا اجلنـني  ا يتمت غريه  ن القوانني اإبال ية اال خرى، ةالب
 له، بينما شها و لد حياا مشله  ت هلن.

 ما و نفهي التخصية باملوي، وان بقي هلا بعد املوي بعض احثار ال  ت احثار، وهلن 
 ثت اّر ية يف الزوحني، ةا ا  بقى بعد املوي، وان حا  للزو  ان يفزو  باربط  وحـاي نخـر، 

ر ــاا لنســاء ،ــن احــداهن امليفــة ـ  ــثالا ـ و ــكلن بقــي حقــه يف الاقــن وبــالر حــىت ياــون حم
 الفيهيزاي.
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 الخالف على قانون مّدة الحمل
 

مثّ ان يف  ّدة احلمت خالةاا بني الققهاء، لان الظاهر ان ا ثرها بـنة،  مـا ان اقّلهـا بـفة 
 (  .1اشهر، قام ببحانهق  ومحله وةصاله ثالثون شهراا( 

ــعن نوالدهــّن حــولني  ــا لني ملــن نراد نن ي ــف م  الراًــاعة( وقــام  عــاىل (  2 ق  والوالــداي يًر
. 

لاــن هــكا األقــت واأل ثــر ياــون بالنســبة شىل الــوالدة الطبيعيــة، ا ــا الــوالدة قبــت بــفة اشــهر 
و كلن الوالدة بعد   ي بنة بوابـطة بعـض األدويـة و ـا  - ثالا -بوابطة الرتبية يف االنبوب 

  ي ر  ا ه رناه.اشبه هلن، ةال
والقاصــر لصــغر او حنــون او قــوه يفصــرآل يف ا  ــوره وليــه اخلــان  ــاألب واجلــد، نو العــام  

  الققيه نو املو ت عنه، وهلن على  ا قّرر يف الققه.
وثبوي  ت  ن الوالدة والوةاة حس  املـوا ين املّفبعـة يف ثبـوي بـالر اال  ـور، وا ـا الغالـ  

ةبالنســبة شىل ا والــه وقوهــاق يسفصــح  بقالــه شىل املــدة املعقولــة،  واملققــود الــكي ال يعلــم وةا ــه
وا ا بالنسبة شىل  وحفهق ة ها  اند يف عسر وحر ،  ـان هلـا احلـم يف  راحعـة احلـا م التـرعي 
ليطلقهــا حســ  املــوا ين التــرعية، ةــ ها طلقهــا ا رهــا بالعــّدة، وبعــد العــّدة ـ للوةــاة احفياطــاا ـ 

 ياون ا رها بيدها.
 ان هكه املسالت اثد  قصالا يف الققه، املعنا اليها هنا مبناببة احلقوق املاعاا. وحيث

 
 

 أقسام الشخصية في القانون
 

ق ان التخصـية قــد  اـون حقيقيــة، وقـد  اـون حقوقيــة،  التـر اي وقوهــا،  97املسـألة 
 مما بنك ر بعض اال  ور املر بطة كا.

جيفمعـــان يف واحـــد، ةالتخصـــية احلقيقيـــة مثّ ان  ـــالا  ـــن قســـمي هـــا ني التخصـــيفني قـــد 
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ميان ان  اون ثنالية نو ثالثية نو رباعية ـ  ثالا ـ بواء  ان احدها اصـيال ام ال،  مـا شها  ـان 
 يــد و ــيالا عــن عمــرو، او ولّيــاا عــن طقــت، ةييــري صــيغة البيــط واإشــرتاءق احــدمها عــن نقســه، 

 اا قابالا.واحخر عن  و له نو املوىّل عليه، ةياون بنقسه  وحب
و ــكلن يف الناــا ق  مــا شها اخــك الرحــت الو الــة عــن املــرنة، ةانــه جيــري العقــد عنهــا اجيابــاا 

 ويقبت عن نقسه قبوالا، وهاكا يف بالر العقود  الرهن واالحارة وغريمها.
وقــد ياــون و ــيالا عــن البــالط وعــن املتــرتي  عــاا، نو وليــاا عليهمــا، نو و ــيالا عــن احــدمها 

 خر.وولياا على اح
ويف الثالثيق  ما شها  ان هو اّيت واّام واّام عليه، و يالا يف الات نو ولياا يف الات، 
نو بـــاإخفالآل ةيهـــا، نو يف احـــد الثالثـــة اصـــيالا ويف احخـــرين وليـــاا نو و ـــيالا، نو  فمـــط ةيـــه 

 االصالة والوالية والو الة  ما وقد  فصور الوصاية ني اا يف بعض االطراآل.
لرباعي وقوهق  مـا شها  انـد هنـاك شـر ة  فاونـة ـ  ثالــ  ـن مجاعـة اصـيليني، ةاـان ويف ا

 ن احدهم اّت، و ن احخـر رنس املـام، و ـن الثالـث العمـت، و ـن الرابـط الوبـالت واملاـالن، 
نو  ـــن احـــدهم األرض، و ـــن احخـــر البـــكر، و ـــن الثالـــث العمـــت، و ـــن الرابـــط العوا ـــت، و ـــن 

يف الاـت وليـاا نو و ـيالا نو بـاإخفالآل نو  ـان هـو احـدهم اصـالة وعـن  اخلا ن املـاء، ةياـون
احخرين ولياا نو و يالا نو بـاإخفالآل، وقـد ه رنـا يف الققـه صـحة  ثـت هـكه التـر ة، إطـالق 

 (  وقوها.1ادلة ق  نوةوا بالعقود( 
 
 

 القانون والشخصية الحقوقية
 

ــــ 98املســــألة  ــــة، هلــــا ابــــا ي عدي دة  ثــــت التــــخث االةرتاًــــي، نو ق التخصــــية احلقوقي
القــــانو:، نو احلامــــي، نو االديب، نو الق ــــالي، نو املعنــــوي، وال خيقــــى وحــــه الفســــمية باــــت 

 واحد  نها وهلن ملناببة يف االبم.
ة ن مجاعة قد يترت ون لغاية  ادية  الربح، نو لغاية  عنوية  نتـر األةاـار اخلـرّية وخد ـة 

وهكه التر ة ياون هلا شخصية حامية، ويصح الفعا ت  عها  الناس يف ب عد  ن ابعاد احلياة، 
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 مــا يصــح الفعا ــت  ــط التــخث احلقيقــي، إطــالق األدلــة  مــا ه رنــاه يف الققــه بعــد وحــود 
 االعفبار العقاللي.

وعليــهق ةاألقســام الــ  ه رناهــا يف التــخث احلقيقــي يــأيت يف االشــخان احلاميــة ني ــاا،  
 واحلامي. ما يأيت يف املخفل   ن احلقيقي 

مثّ ان التخصــية احلاميــة قــد  اــون للمؤبســني، وقــد  اــون للمؤبســة، وقــد  اــون هلمــا 
  عاا.

 ةاألوم ق نن ياون هناك  ؤبسون يترت ون يف  ؤبسفهم.
والثا: ق نن ياون هناك  ؤبسة يديرها ةـرد واحـد ـ  ـثالا ـ  صـندوق  خـريي للقـرض، نو 

ير هلــا  يــد ـ  ــثالا ـ نو املــدير هلــا مجاعــة  ــا اشــبه، وهلــكا الصــندوق شخصــية حاميــة، واملــد
  ترت ون.

وقد ه رنا يف الققه شبه هلن، ةان الواقف قد يوقف اجلسـم، وقـد يوقـف الـرو ، و ـكلن 
 يف الثلث والوصية والتر  والنكر والعهد واليمني و ا اشبه هلن.

ن وجيعــت ةـ ن  يـداا ـ  ـثالا ـ قـد يوقــف د انـاا، ةانـه وقــف لليسـم، وقـد يوقــف رو  الـد ا
اإخفيــار بيــد املفــوا، ةلــه ان يبقيــه د انــاا نو محا ــاا نو  دربــة نو بســفاناا، ةــاملوقوآل هــو الــرو  
العام وامنا اهليات ب خفيار املفوا، وقد ه رنا هناك ان النث القالت ق الوقوآل على حسـ   ـا 

 (  يتمت هكا القسم ني اا.1يققها نهلها 
 يـد، مثّ ولـده األ ـرب، مثّ حقيـده األ ـرب، وهاـكا،  ما ان املفـوا قـد ياـون شخصـاا  ثـت 

وقــد ياــون  ليــاا  ثــت عــال البلــد، نو شــيس اّلــة، نو  ــن اشــبه، وال خيقــى ان القــرق بــني الــرو  
 واجلسم هو القرق بني اجلزلي والالي.

مثّ انــه بعــد ا ه رنــا ق  ــن اإعفبــار العقاللــي للتخصــية احلاميــة، ومشــوم األدلــة التــرعية 
يهمنـا النظريـاي احلديثـة الـ  ه روهـا حـوم حتديـد  اهيـة التخصـية احلاميـةق  ـن ا ـا  هلا، ال

 هت هي شخصية اةرتاًية، نو  لاية  ترت ة، نو شخصية حقيقية؟
 وان  ان بعض املك وراي ال خيلو عن ايراد ـ و قصيله  و وم شىل  ف  القوانني املقّصلة ـ.

اي والنــــــوادي واجلمعيــــــاي واالحــــــزاب و يــــــف  ــــــانق ةقــــــد  بــــــنّي ممــــــا  قــــــدمق ان املؤبســــــ
واملنظمــاي والصــناديم اخلرييــة، نو االنفقاعيــة، والتــر اي واهليئــاي، و ــا شىل هلــن،  لهــا  ــن 
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 قبيت التخصياي احلقوقية.
مثّ ان التخصــية احلقوقيــة واحلقيقيــة قــد  فمعــان يف شــخث واحــد  ــالو ير، ةــ ها اشــرتى 

حاء و ير آخر  اانه،  ان املسؤوم عنه هـكا الـو ير  الو ير شيئاا ب عفبار شخصيفه احلقوقية، مثّ 
اجلديــد، وا ــا شها اشــرتى شــيئاا باعفبــار شخصــيفه احلقيقيــة، ةاملســؤوم عنــه هــو نقســه،  ــان يف 

 الو ارة ام ال.
وشها  ــان لــه شخصــيفان حقوقيفــان  ــو ير ياــون ع ــواا يف شــر ة، وشخصــيفان حقيقيفــان 

ـن  قبلـه، الن العقـود  فبـط القصـود، اصالة وو الة، ةاملعيار قصده يف  عا ال  ـه، وال يعـرآل شالّ   
 اال شها  ان واًحاا انه اراد هكا نو هاك.

 ـــثالا ق لـــو طلـــم  وحفـــه، نو اشـــرتى خبـــزاا أل لـــه، ةـــان  ـــن الواًـــحق انـــه اشـــرتى وطلّـــم 
بالتخصـية احلقيقيـة لنقسـه ال لغـريه، بينمـا لـو اشـرتى صـققة حاو يـة، نو وقّـط  عاهـدة دوليــة 

اشـــبه هلـــن  ـــن األعمـــام احلاو يـــة، ةـــان  ـــن الظـــاهرق انـــه اشـــرتى وا  ـــى بالتخصـــية و ـــا 
 احلقوقية ال احلقيقية.

وشها ل يعلـــــم يف  ـــــورد انـــــه  عا ـــــت بالتخصـــــية احلقيقيـــــة نواحلقوقيـــــة،  ـــــان األصـــــت انـــــه 
و  ـا باحلقيقية، الّن احلقوقّية ااحة شىل عناية  الدة،  مـا انـه لـو ل يعلـم انـه لنقسـه نو ملو لـه ن

 اشبه،  ان االصت انه لنقسه ني اا.
وا ـــا شها ل يعلــــم هــــت انــــه اوقعــــه ملو لــــه، نو لتخصــــيفه احلقوقيــــة، ول ياــــن لــــه ئهــــور يف 

 احدمها؟ ةال اصت يف نييف  نهما.
 مــا انــه ال نصــت شها ل يعلــم هــت انــه اوقعــه لزيــد  و لــه، نو لعمــرو  و لــه، نو لتــر ة نو 

 لال مق احراء قاعدة العدم، نو القرعة،  ت يف  وردها.و ارة هو ع و ةيهما، وحينئك ةا
 ثالاق شها  ان له  وحة وملو له  وحة، و ان ابم  ت  نهما ةاطمـة، ةقـامق ةاطمـة طـالم، 
ول يعلم انه قصد ايّفهما؟ ةالقرعة شها ل مياـن االبفقسـار  نـه بـان  ـاي ـ  ـثالا ـ او نسـي، نو 

ام لهق طلم  ـرّة ثانيـة، نو يطلقهـا احلـا م النـه هـو وّا يقام بعدم حريان القرعة يف القرو  ةيق
 الغال  واملمفنط والقاصر و ن اليهم.

وا ا شها  ان  و لـه  ـن العا ـة، وطلـم الو يـت الـكي هـو شـيعي بـال شـهود، ةلـم نعلـم هـت 
انه طلم  وحفه بال شهود حىت ياون باطالا النه شيعي، نو طلم  وحة  و ّله  ن بـاب اإلـزام 
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 ن صحيحاا؟ ةانه ل يبعد محله على  ا يصّححه الصالة الصحة يف عمت املسلم.حىت ياو 
و كلن احلام لو ناح اخد  وحفه مبا ل نعلم هت انه ناحها لنقسه حيث البطالن، نو 
ملو له حيث الصحة؟ محت على الصحيح ملا  قدم، وشىل غري هلن  ن اال ثلة الاثرية ال  هي 

 االّ شها لزم اإحفيا .  ن  وارد القرعة يف اوهوم،
 هكا ولو  ان املورد املتاوك  ن اال وام، ةاملرحط قاعدة العدم ملا ه رناه يف الققه.

مثّ ان  قف ــى احلريــة اإبــال يةق ان التخصــياي احلقوقيــة  احلقيقيــة ال حتفــا  شىل احــا ة 
ب قـانون ثـانوي  ن الدولة، نعم لتورى الققهاء وقوه املنط يف  ـورد  ـن املـوارد، وهلـن  ـن بـا

  ثتق ال ًرر، نو االهم واملهم، نو  ا اشبه.
نعم التخصية احلقوقية ال  هي  ن ةروع الدولة ااحـة شىل  قريـر الدولـة هلـا، حاهلـا حـام 
اجيــاراي الدولــة وبيوعهــا و ــا اشــبه هلــن ممــا خيــفث كــا، ةاألوقــاآل ـ  ــثالا ـ شها  انــد  ابعــة 

 لدولة ان متنحها شخصية حقوقية.للدولة و كا ادارة السيون وقوها، ل
ّـــاا نو خرييـــاا، و ـــكا األحـــزاب،  ا ـــا الطوالـــف الدينيـــة والتـــر اي واالوقـــاآل التخصـــية، ه رّي
والتــر اي، واجلمعيــاي، و ــا شىل هلــن ممــا  قــدم، ةــال حاحــة يف  قّمصــها التخصــية احلقوقيــة 

 شىل احا ة الدولة.
 سعى الن  ـفقمث التخصـية و كلن حام  ت اموعة  ن االشخان واملؤّبساي ال  

 احلقوقية.
و مــا ان حــدود التخصــية احلقوقيــة يف  ؤبســاي الدولــة  اــون  ابعــة لقــرار الدولــة بــعةا 
ــيقاا وشــرطاا،  ـــكلن  اــون حـــدود التخصــية احلقوقيـــة يف املؤبســاي االهليـــة  ابعــة لقـــرار  ًو

 اولئن االشخان القالمني باملؤبسة.
 
 

 قيود الحقوق القانونية
 

ق  قــدم ان احلــم قــد يفعلــم بــالعني وقــد يفعلــم بالك ــة، وقــد يفعلــم كمــا  عــاا،   99املســألة 
  القرض يف قبام الرهن حيث يفعلم حم القرض بك ة املقرض وبعني  اله املرهون .
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مثّ ان اقسام الفعلم بأّي قو  ن األقاء الثالثة ال ينحصر يف املصاديم املفعارةة ةقـ ، بـت 
خرى ني اا، وهلـن الطـالق االدلـة التـا ت لاـت املصـاديم قـدمياا رمبا حتدث  صاديم حديدة ا  

نو حديـــداا،  ثـــت حـــم امللايـــة، وحـــم االبـــفنقاع، وحـــم االر قـــاق، و ثـــت حـــم املســـيت، وحـــم 
 اورى'، وحم املرور، وحم اال فيا ، و ا شىل هلن .

او عا ـاا، واملهم يف  ت هـكه احلقـوق ان ياـون عقالليـاا، ول مينـط عنـه التـارع  نعـاا خاصـاا 
 بان ال ياون خمالقاا للافاب والسنة، نو خمالقاا ملقف ى' العقد.

وقــد  قــدمق ان لتــورى الققهــاء املنــط ـ  وقفــاا ـ لعنــوان ثــانوي، ةياــون املنــط  وقفــاا بقــدر 
وع الكي هو العنوان الثانوي، وحمّدداا ادوده.  املًو

 اقاء  ن القيودقـوبكلن يظهرق ان امللاية وقوها  ن احلقوق  قيدة بثالثة 
األّومق القيـود القانونيـة  ايق التـرعية( االوليـة، ةـال حـم لصـاح  العنـ  والفمـر ـ  ـثالا ـ 

 ان يصنعهما ،راا، وال لصاح  اخلت  ـ  ثالا ـ ان يصنعه صنماا وهاكا.
الثـــا: ق القيـــود الثانويـــة ممـــا جيعلهـــا شـــورى' الققهـــاء و ـــن الـــيهم، لظـــروآل خاصـــة، وهـــي 

ـطر شىل ةـفح شـارع البـد   ـن حمدودة ادو  د ال ـرر، نو االًـطرار، نو  ـا اشـبه،  ثـت  ـا لـو اً 
ةفحه  ط شعطاء  الن األرض ونها الاا ت و عويض  ا يف رره، و ثله املنـط عـن بيـط اللـنب يف 

 اوقاي الوباء ـ  ثالا ـ نو املنط عن  راعة بعض املزروعاي  احلتي ، و ا شىل هلن.
قيـــة ممـــا يقّررهـــا اصـــحاب التخصـــياي احلقيقيـــة نو احلقوقيـــة ةيمـــا الثالـــث ق القيـــود اال قا

بينهم، وهلن  ما شها باعه األرض على قيد نن ال ي علـي بنالـه علـى  ـكا هراعـاا، نو نن ال يبـين 
ةيهـــا  ـــكا بنايـــة، نو  ـــا اشـــبه هلـــن، بتـــر  ان ال ياـــون القيـــد نو التـــر  خـــالآل الافــــاب 

 والسنة، وال خالآل  قف ى العقد.
 
 
 

 نين الملفات الشخصيةقوا 
 

ق قــوانني امللّقــاي واإًــباراي ـ باثر ــا ـ هـي الــ  نوحــدها اجلهــت  بطبيعــة  111املسـألة 
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اإنسان  ن ناحية، و حّ  االبفعالء  ن ناحية ثانية، وهي عبارة عن حعت امللف لاثري  ن 
ني الغـــرب الـــ  الق ـــايا حـــىت' الفاةهـــة  نهـــا،  مـــا هـــي العـــادة يف قـــوانني اليـــوم، نخـــكاا  ـــن قـــوان

 ســّمى باملفحّ ــرة، وانفهــاءاا بقــوانني  ثــري  ــن بــالد اإبــالم ـ الفابعــة للغــرب ـ الــ   ســّمى 
باملفخّلقة، وشها ا ريد عدم الفعريض يف الفسـمية مسيّـدق  بالنا يـة( ولانهـا يف احلقيقـة آخـكة يف 

 إبالم.طريم اهلبو  والسقو ، ال الرقي والفقّدم، وهلن لعدم  طبيقها قوانني ا
ةلات انسان  لف خان ي صرآل عليـه املـام والوقـد الاثـري،  ـط انـه ال  ـربر لـه وال وحـه 
لـــه شال   ـــتء  غـــرور احلاـــام، واجلهـــت مبقف ـــى' حريـــة اإنســـان و را فـــه، وال ةالـــدة يف هلـــن اال 
صـرآل املــام والعمـر والطاقــاي ةيمــا ي ـّر نًــراراا  ثـرية، ةمــن الــوالدة  لـف وشىل املــوي  لــف، 

 هي القالدة؟ ويوم ل  ان هكه امللّقاي  ا  ان هو ال رر؟ ونيّة ًرورة هلا؟ و ا
ا ا ليسد ةحس   در االوقاي واال وام والطاقاي ، ةيما لو مجعناهـا لعـّدي مبليـاراي 
 ــن الســاعاي والــدنانري ـ يف  ــت دولــة دولــة ـ بــت  قــف دون منــو اإنســان، وحــىت' ان الغــرب 

ياـن عنـدها هـكه امللّقـاي، لاـان  قـد ها ا ثـر ةـا ثر، ولـكا ةـان  ـت  املفقـدم ـ صـناعياا ـ لـو ل
ـــوعة كـــكا التـــأن جيـــ  ان   لغـــى'، و طلـــم حريـــاي اإنســـان ـ  مـــا قّررهـــا اللّـــه  القـــوانني املًو
بـــبحانه ـ و صـــرآل االوقـــاي واال ـــوام والطاقـــاي الـــ   ـــدر يف هـــكا التـــأن يف اـــام البنـــاء 

 والفقدم.
يوةم البترية ال اه ببت السالم، واالن واء حتد لواء اإبـالم  والّله ببحانه املسؤوم ان

 الكي ينفهي كم شىل السالم يف الدنيا ودار السالم يف احخرة، وهو املوةم واملسفعان.
 ببحان رّبن رّب العزّة عّما يصقون

 وبالم على املربلني
 واحلمد لّله رّب العاملني

 اهرينوصلى الّله على حمّمد وآله الطّيبني الط
 

 قم املقدبة
 حمّمد التريا ي

 هـ     1111شوام  8
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 118 ............................................................. الصحيحة و صادره القانون

 111 .................................................................... ال عفق نقا  نهم

 111 ......................................................................... والعادة العرآل

 111 ........................................................................ العدالة  بادىء

 112 ......................................................................... الق اء بوابم
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 112 ........................................................................... الققهاء آراء

 111 ............................................................................... الفتريط

 111 ..................................................................... والقانون املسلمون

 111 ........................................................................... البالد  أّخر

 111 .............................................................................. الفعكي 

 116 ....................................................................... باإبالم اجلهت

 117 .................................................... اإبال ية البالد يف اال ّ ة الن قانون

 117 ............................................................................... الق اة

 118 ......................................................... اإبال ي والقانون املسلمني غري

 119 .................................... ( اإبالم بالد يف وغريهم املسلمني بني القصت  يقية  

 111 .................................................................... والتهاداي الق اء

 111 ............................................................................... احلدود

 111 ............................................................................... الدياي

ى  111 ................................................................... القانون يعم القًو

 111 ....................................................... املسفوردة واملدنية العتالرية القوانني

 111 ................................................................................ اجلهت

 111 ................................................................................ الظلم

 111 ........................................................................ وران والد الّلف

 117 ............................................................... اإبالم يف القانون مشولية

 119 .......................................................................... بالعرآل املراد

 161 ................................................................... العام والعرآل القانون

 161 .................................................................. الق اء و همة القانون

 162 .................................................................... باخلطأ القاًي علم

 161 .................................................................... النزاع و وارد القانون

 161 ............................................................................. آخر  ثام

 161 ...................................................................... ( والام الايف  

 161 ............................................................................ ثالث  ثام

 161 ............................................................................. رابط  ثام

 167 ................................................................. احلقوق و لاية القانون



 

 128 

 167 ...................................................................... العرآل اخفلف لو

 168 ...................................................................... والفعّسف القانون

 169 ................................................................ احخرين و بعاي القانون

 171 ........................................................................ األربعة األقسام

 171 ............................................................... الطارلة واحلوادث القانون

عي القانون يف    171 ................................................................. ( الًو

 172 ................................................................... اإبال ي القانون يف

 171 ................................................ ( املعا لة يف الفقاوي ونخك االبطام حم  

 171 .................................................................. القانون يف ونثرها النّية

 171 ..................................................................... املقام  ناب  ن ثلة

 171 .................................................................. والق اء القانون  نا ع

 176 .................................................................. احلقيقة وحتّري القانون

 178 .................................................... السالم عليهم األنبياء وعصمة القانون

 179 ..................................................... املاروه يقعت ال السالم عليه املعصوم

 182 ................................................................ الفقّد ية وقوانينه اإبالم

 181 .......................................................................... اال خّوة قانون

 181 .................................................................... الواحدة اال ّ ة قانون

 181 ........................................................................... احلرّية قانون

 181 ................................................................ خّوةواال   اال ّ ة بني القرق

 181 ............................................................................ املسفثنياي

 187 ................................................... والق اء اإحفهاد باب وانقفا  القانون

 188 .................................................................... واإحفهاد املسلمون

 189 ......................................................... الرو ا: الق اء الققه  ط  قارنة

 191 ............................................................ السنهوري  لميكي  ط حوار

 191 ..................................................... القاًي؟ احفهاد القانون يترت  هت

 198 ............................................................ والفطبيم الفتريط بني القانون

 198 ........................................................................... القوانني قلة

 199 ......................................................................... اننيالقو  عرةّية

 211 ................................................................. الفتريط ونقسام القانون
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 211 ............................................................ القانون صحة  ن االطمئنان

 212 ............................................................... الناس على القانون عرض

 211 ................................................................. للتريعة القانون  طابقة

 211 ................................................................. األولية و راحله القانون

 216 ..............................................................  قدر ششاام على اجلواب

 217 .................................................................. ةيه اخفلف لو القانون

 218 .......................................................... اوالن انفخاب و يقية القانون

 219 ........................................................................ املعفربة الترال 

 211 ............................................................................ اإبفتارة

 211 ....................................................... اإبال ية اال ّ ة يف القانون  تا ت

 211 ................................................................ والبطالة السان  تالة

 211 ................................................................. اجلنسي القساد  تالة

 211 ................................................................ الفهري  وقانون اإبالم

 211 ........................................................................... األوم األ ر

 211 ............................................................................الثا: األ ر

 216 ..................................................................... املقسدة املخّدراي

 216 ............................................................................ احلت طريم

 217 ........................................................... ّحدةاملو  واملصطلحاي القانون

 219 ....................................................................... امللن صدق لقد

 221 .................................................................. املسلمني عند القانون

 221 ............................................................. غموض ةيه  ان شها القانون

 221 .................................................................... القانون يف السماحة

 221 ........................................................................ اجل   نقانو   ط

 227 .............................................................................. اإر داد

 227 .............................................. االر داد يف برمها قدس واحلّلي اهلمدا:  الم

 228 ................................................................. التريعة و قسري القانون

 211 ........................................................... االقراآل  ن التورى حصانة

 211 ........................................................ والعقلية اللقظية و صادره القانون

 211 ............................................................ حا د؟ نو  فطّور القانون هت
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 211 ......................................................... والدنيا الدين بني واجلمط القانون

 217 ....................................................... بالتبهاي احلدود درء قانون حوم

 218 ......................................................................... القانون هدةية

 211 .................................................................... احلا م على يلزم  ا

 211 .......................................................................... احلا م نزاهة

 211 .......................................................................... القانون نبعاد

 212 ................................................................... الز ان وحلال القانون

 211 .................................................................... املاان وب عد القانون

 211 .................................................................. املاان ونقسام القانون

 216 ............................................................... األشخان وحلال القانون

 217 ................................................................. األحوام وحلال القانون

 218 ............................................................ الناس ا  نّياي ورعاية القانون

 219 ............................................................ الناس حرياي ورعاية القانون

 211 ......................................................... القانون ا صوم  بادي على النقد

 212 .............................................................. صدوره؟ يسبم هت القانون

 211 ......................................................................... السّفة األحوام

 211 ................................................................ األشياء و درحّية القانون

 216 ............................................................. اورد واأل ت املافس  احلم

 217 .................................................. القانون رحعية عدم نصالة  ن ابفثناءاي

 219 .............................................................. املسف عقني ورعاية القانون

 261 .......................................................................... اإمجاع دليت

 261 ........................................................ املسف عقني رعاية يف العقت دليت

 262 ................................................................الطارلة والفغرياي القانون

 262 .................................................................................. ةرع

 262 ............................................................. ةقيهني رني على املقلد ةعت

 261 ......................................................................... ( احلالة  غري  

 261 ........................................................................ ال مان  سألة

 261 ............................................................. الثانوية والفقسيماي القانون

 267 .................................................................. و قريعا ه العام القانون



 

 111 

 268 .................................................................. الدوا القانون  صادر

 269 ............................................................... و عناه الدبفوري القانون

 271 .................................................................... للدولة املاا القانون

 272 ..................................................... وغريها اإبال ية القوانني بني  قارنة

 277 ............................................................ حيته ب با  القرعون عالقة

 278 ............................................................. العراق  لن  بالال ا( انونق

 281 ....................................................................... احشوري القانون

 281 ...................................................................... بو خورين قانون

 281 ....................................... ( السالم عليه  وبى شىل  املنسوب اليهودي القانون

 286 ............................................................................ بوها قوانني

 287 ......................................................................... محورايب قانون

 292 .............................................................. احهلةق شىل اإحفاام قانون

 291 .................................................................. العالية والثقاةة القانون

 297 ................................................ واجلنسياي القو ياي اخفالآل  ط القانون

 298 .................................................... اإبال ي والعقوباي اجلرالم قانون  ط

عّية اجلرالم قانون  299 .................................................................. الًو

 111 ..........................................................................الوقفية اجلرالم

 111 ............................................................................. العقوباي

 112 ..................................................................... اجلرمية شثباي طريم

 112 .......................................................................... العقوبة  نقِّك

 111 ............................................................... العقوبة  نقيك شرو   وةر

 111 ...................................................... الق اء وقوانني العقوباي قانون بني

 111 .................................................................... القانون  بادىء  ن

 116 ................................................................ اخلارحية واال  ور القانون

 118 ........................................................................... احلم اثباي

ي الكايت احلم  119 ................................................................... والعًر

 119 ........................................................................... احلم حدود

 111 .......................................................................... احلم نطراآل

عي ق القانون يف احلقوق  111 .................................................. إبال يوا الًو
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 111 ............................................................................ التخصية

 111 .......................................................................... ثانوية حقوق

 111 .......................................................... احلمت  ّدة قانون على اخلالآل

 111 ............................................................. القانون يف التخصية نقسام

 116 ............................................................. احلقوقية لتخصيةوا القانون

 119 ................................................................... القانونية احلقوق قيود

 121 ............................................................... التخصية امللقاي قوانني

 

 
 


