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 رسالة اإلمام الشريازي يف الكتاب :

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
بأهنمما اتابممام ةاد ممة   « دام ظلمم » تتسممم اتابممام اإلمممام السمميش ازممش الشممريازي

يبمماي باوبيبممة والعادمم     الممشما عسممب البلممم   مم    مم   يليمم     ومرتبطممة ارتباًمماي ًو
 العاد  احملشد واهلشف املاّين الذي من أجل   سطنر اوروف . 

مممً ي  لممشما  كتمم  الكممرار ت المم  د تتفمماوز  ممشد أممعناما الً ًممّي أو  لممشما 
 خزة ال  جاوزم اوشن املاتاد   والتمم  بلتمم معسمع ت  العب يمة  كت  اجمللنمشام ال

 املائة واخلزسّي جملنشاي   مل  اشل  ن اهلش ينة . 
 الكتابمممة  لمممشة وسممميلة وةمممش  ا المبيمممة والتالممميم والتع يمممة واإلر ممماد   وةمممذة ةممم  

 مسؤولية األ بياء وال اوّي  لى مشار اوياة . 
ى سنٍّ ماّين   بل تشمزل مل فيتم  عيم  األ زممار ومل  بت ر  م  اتابات  ةذة  لم

أممتاراي وابمماراي ..  كتمم  لقًعممال د  مماي   ممشف ممممن ل هلمما تبر مم  رسممالة األ بيمماء 
إلممممى الرةمممعر والمممما م   وامتمممازم اتبممم  ةممممذة بالبسممماًة واللاعممممة الممم  دمممش  افمممر  مممن 

 اإلتيان هبا الكًري من الكتناب واملؤلعّي . 
تع ع نمممة والتًبيعينممة والتعسمممري البسمميح المممذي  ع مم  ممممن اتمم  للشمممباب الكتمم  ال

ل ل  مااين البرآن الكرمي .. وات  للشيعخ والك معل اما  لاسمب م .. واتم  للزمرأة 
ممما  تالنمم  هبمما مممن أحكممام وتعجي ممام حمما يف  ممن الطممبمل امما  لاسمم  األسممرة املسمملزة 

 ليباشةا  ن  ب  التبذ ر واإلسراف .
مم ب اتمم  للفزيمم  .. للزسمملم و ممري  املسمملم .. لطمم ب املممشاري األاادعيممة ًو

 اوعزام الالزية .
ات  للزبتشئّي يف الشراسة اوعزو ة وات  للزتخ ن ّي ًو ب اخلمار  المذ ن 
 تبممممشنمعن لليممممل درجممممة ادجت مممماد    كتمممم   مممممرر املكاسمممم  و ممممرر الكعا ممممة و ممممرر 
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ش ليممة واللكممام الرسممائل و ممرر املل عمممة حمما  سمم نل للطالمم  العأممعل إ  اوبممائ  ال
الالزية   وات   م  العدم  عس  أ ز  الُكُت  يف العب  واألأعل ال  حيتاج ما امل 
مممممن  ر ممممش اسممممتلبار األحكممممام الشممممر ية    كا ممممم األجممممراء اخلزسممممة للبيمممم  والًزا يممممة 

 لقأعل . 
واتممممم  الكرناسمممممام ال مممممترية حمممممعل الشمممممياة للتار ممممم  هبمممممذة الطائعممممممة اإلسممممم مية 

بنم ةمش اي ومراب األ مشاء وهمعم م العكر ممة و مب امم املتر مة امل لعمة   التم  أأم
. 

وال عة األلرى التمم   لزسم ا يف اتاباتم  وتأليعاتم  العادايمة يف امل مزعن والبالم  
 كتبم  ألةل الكع م اما  لاسم  احتعمادم « بادة  طرة »    الشما  كت  م مًم ي م 

 ر   .ةذة الشرحية من املسلزّي باملعلعد اللبعي الش
و لممشما  كتمم  للممعا ء واخلطبممماء واملممؤلعّي    كتمم  ممما  لعمم  ةممذا ال ممل  مممن 

 اللاي   الذ ن  تنزنلعن دسطاي ابرياي من مسؤولية التع ية لقمنة اإلس مية .
ودمممش آًمممر يف اتاباتمممم  أن  تبممم ن ًممممرر املشمممروت اإلسمممم م  يف معاج مممة التنممممشن ام 

الا مممممر بًمممممعب  ب مممممم     لمممممعء  العكر مممممة املااأمممممرة    كتممممم   مممممن أةممممممم مشمممممك م
 باملالعمام والرؤى واأل كار او ار ة .

اتمممم   ممممن البيامممممة و ممممن اددت مممماد واوبمممممعإل والبمممما عن و لممممم المممملعت واإل مممم م 
والسياسممة واملسممتببل   و ممن امممل ممما لمم  تممأًري  لمممى حيمماة اإل سممان   واسممتطات هبمممذة 

إل أبعاباي مل  طرد ا  لزاؤ ا الكتابام البينزمة أن  ستع   ح ارة اإل سان   وأن  طر 
 الساببعن )أ لى اهلل مبام م( . 

وا تزمممش يف تأليعاتممم   لمممى أدب ملتمممرم و ر ممم     ل مممر إ  األدب اعسممميلة لتنبيممم  
 التا ة   وة  إ  ال العكرة بطر بة س لة ودع ة إ  املخاً  . 

ى ألجل ةمذا الترم باألسلعب الس ل املبسنح   ومل  ملت  مم  العدمم  عسم  مسمتع 
البارئ .. الاامل و ري الاامل   وةمذة أةمم دا مشة يف الب  مة : أن حُيمشنا الكاتم  أو 



 

 4 

 اخلطي  اللاي  لى دشر  بعهلم وإدراا م و  ز م لقمعر .
وةكذا جنش أ عسلا أمام  ببر مة  ذنة و مادرة تسمتطي  أن تتع نمل إلممى دلم  المما م 

لعدم الذي تستطي  أن ت ل إ  ال تار لتعأل إلي م اوكزة واملع  ة اوسلة يف ا
 دل  َمن د ى     درن من  زرة يف الشراسة اوعزو ة . 

وةكممذا اإلمممام الشممريازي يف عيمم  تأليعاتمم    ااتبمماي ملترممماي و املممماي ماطمماءاي وإ سمما اي 
أمممادداي مممم   عسممم  ومممم   مممرية   إ سممما اي حيزمممل أةمممشا اي ابمممرية د حييمممش  ل ممما ر مممم زمحمممة 

 م ما  تارنض ل  من م ا   واحَن .األ كار وتلعن  ا ور 
 

 
 

 مقدمة الناشر
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
يف   ر الع ائيام واد م يمم د مكمان إدن لق كمار   ًمعرة املالعممام د تلمت  

 اد األ كار.
أممني  أنن العكممرة المم  تلتف مما دممش تكممعن سمم حاي مممشمراي  أو وبمماءي  لشممر العسمماد 

 لكل ا أ  ا تلت  األ كار الاز دة املتيمنَرة للنياة.والرذ لة يف أععف اللاي  
وةكمممذا اا مممم األ كمممار ممممن دمممشمي الرممممان.. أ كمممار تمممشمنر وأ كمممار تبممم .. أ كمممار 

 تب    لى العجعد وألرى تب  أرر اوياة. 
 املاراسمية م ممً ي م الم  ُولمَشم أواسممح البمرن املا م   مرم الامامل أواسمح البممرن 

للبشممر ة سممعى العبممر والعادممة   تنعلممم جمتزاممام  ليممة إ  اومما   لكل مما مل  لمم  
 جمتزاام  برية بالكامل. 

 أتمم باإلباحية   »سارتر «والعجعد ة ال  أ لن  ل ا 
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  لشرم الرذ لة يف ال مكان وجاملم اخل  ة أممراي مشرو اي.. والمر ا أممراي مألع اي.
ءة وإجيابيمة  زنمم أرجماءاي وإ  جا   ةذة األ كمار السملبية   ا تشمرم أ كمارا بلما

ممممن الامممامل و شمممرم الع ممميلة والالمممم بمممّي أمممععف اللممماي  ااد كمممار الممم  أمممشر هبممما 
 األ بياء واملرسلّي و باد اهلل ال اوّي.  

والممممذي   حمممم  يف ًممممعرة األ كممممار المممم  تسممممعد الاممممامل أنن األ كممممار اإلجيابيممممة ةمممم  
 ية تتآال مث تلشًر. األ كار ال  ُ سفل هلا اخللعد  بيلزا األ كار السلب

و كممرة الشممعرى المم  جمماء هبمما الممش ن اإلسمم م  اوليمم  يف   ممر مل  كممن ةلمما  
ديزة لإل سان والبا عن  اا م اًابة املشال الذي أ ماء للبشمر ة ًر م  اخلم   ممن 

 ادستبشاد والش كتاتعر ة. 
مل تاممرف وللعةلممة  لممشما  تأمنممل وادمم  الاممامل تتبممّي للمما أايممة ممما جمماء بمم  اإلسمم م. 

جر ممممرة الاممممرب باممممش  كممممرة الشولممممة املرار ممممة  حيمممم  اا ممممم الببائممممل ةمممم  المممم  تممممتنكم 
 ابشرام اللاي  وة  ال  حتكم بشدي من اوكعمام والشول. 
أة دولتّي دع تّي ةمزا العارسية   واان الاامل  ايش حتم ًو

 والبير طية  واان   ر حروب و روام.
ُة مطمات ود  لمادش يف أممرة  وممن حبم   زلب العري امان يف م ماف اةهلمة  أممر 

 أن  عال ما  ر ش بشون استشارة.
ويف الشولممة البير طيممة ور ًممة او ممارة اليع ا يممة مل تممرا مممن تلممب او ممارة إدن رور 
 السيطرة والتطرسة.ةكذا اان الاامل  شية جم ء اإلس م   استبشاد و ع ى وتألر.

جمماء هبمما اإلسمم م واسممتطات هبممذة واا ممم الشممعرى مممن بممّي األ كممار الا يزممة المم  
العكمممرة أن حُيطنمممم جمممشار ادسمممتبشاد والطتيمممان و ايمممش لإل سمممان ارامتممم  املعبمممعدة   بممم  
  لمى سماحل ةمذة العكمرة أ مم م دولمة يف التمار مل البشمري   حيمم  امان رسمعل اهلل 

جيز  املسلزّي ال م ب  استًلاء و ستشريةم يف أممعر  »ألى اهلل  لي  وآل  وسلم«
 ةم   والماا الروائ  لري  اةٍش  لى ذلب. ب د
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 ستشممري وةممع  مم ن  ممن   »أمملى اهلل  ليمم  وآلمم  وسمملم« اممان الرسممعل األاممرم 
إحِن ُةممَع إحدن  َوَممما  َمِلطحممُ  َ ممِن اهِلَممَعى  ادستشممارة ألنن  لزمم  مت ممل بممالالم اإلهلمم  

َوِح ا  ُعَحى 
أملى اهلل « امان أن  ُالنمم أأمناب   من املشمعرة  و     لكن من اجل(1)
 ستشممري حمما املممرأة   بممش استشممار أم سمملزة يف حلمم  الممرؤوي يف  » ليمم  وآلمم  وسمملم

 أل  اوش بية و زل ببعهلا وةع     ن دعهلا. 
اممل ذلممب.. مممن أجممل أن  بممّي للزسمملزّي أايممة الشممعرى و رسممم للنكممام ًر مم  

 اوكعمة. 
مممعاًن  ش ممشة   أأممناب  يف  »أمملى اهلل  ليمم  وآلمم  وسمملم« بممش  مماور الرسممعل 

يف  روة بشر  ويف  روة أحش  و عم اخللشإل  ويف اوش بيمة. ويف امل معدم  ومعدم  مل 
ان  ستشمري أأمناب   حما ولمع العتم   »أملى اهلل  ليم  وآلم  وسملم«  ملت الرسمعل 

ادستشارة مثلاي باة اي  ازا حشا يف واداة احمش  حيم  استشمار اأمناب    أ ماروا 
الببماء  »أملى اهلل  ليم  وآلم  وسملم« وامان رأي الرسمعل   ليم  بماخلرو  ممن املش لمة 

 ي ا واان رأ ُ  ةمع ادأمعب  لكمن تلمازل  من رأ م  واتبءم  آراء األاًر مة املؤ مشة لعكمرة 
 اخلرو    كان ما اان من لسارة املسلزّي للزاراة. 

َوَ مماوحِرُةِم يفح اأَلِمممر.. والطر مم  حبمماي أنن آ ممة الشممعرى المم  تبممعل:  
رلممم  . (1)

باش ةذة العاداة أي بامش  شمل املسملزّي  »ألى اهلل  لي  وآل  وسلم« لى الرسعل 
مممن احممراز الل ممر والممذي اممان مممن اسممباب  لممروج م مممن املش لممة  جمماءم ةممذة اة ممة 

ولتبمعل لم  د تعمم  من املشمعرة   »أملى اهلل  ليم  وآلم  وسملم« لتبعي دل  الرسعل 
 روة احش. حا لع ح لم تلب اللتيفة اخلاسرة يف  

 وليُبّين ان الشعرى دا شة ًابتة د   دة هلا باملزارسة. 
 وببيم الشعرى وأدمم الش كتاتعر ة. 

                                                           

 .  4-3 سعرة اللفم: اة ة -(4)
 .  151سعرة آل  زران : اة ة  - (4)
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 ةكذا تببى األ كار البلاءة وةكذا حتت ر األ كار اهلشامنة.  
والكتاب الذي بّي  ش ب ةمع اسمتذاار ألايمة الشمعرى وبيمان ديزت ما الشمر ية   

أممرا واجم   وانن الازمل بمرأي  معرى  »دام ظلم   «   الشعرى  لش اإلممام الشمريازي
 أمرا واج  أ  اي ل  اي لرأي باض العب اء الذ ن د  روَن إلرامية الشعرى. 

ديزمممة ةممممذا الكتمممماب  لممممى أمممتر حفزمممم  ةممممع تلاولمممم  للشمممعرى مممممن معدمممم  دممممعي  
وراسمل من الكتاب وادحاد   وادلبار  وإدرار مبشأ م م ةع إلرامية الشعرى الذي 

  ي  ادلت ف بّي من  رى العجعب أو  شم .  ود  
يف ةممممممذا الكتمممممماب ا اةمممممماي متيلمممممماي يف  »دام ظلمممممم  «لبممممممش ا مممممم  ادمممممممام الشممممممريازي 

ادستشدل  لى حفينة الشعرى    بش ألر  املع عت ممن الل مع  املختلم   لي ما 
والمم  د عكممن اسممتبراء العجممعب أو  شممم  مممن ل هلمما  بممح.   لمما    ممع   ع ممم 

ب الشمعرى إ  جا ب مما   مع   ُع ممم مل ما  ممشم العجمعب. ودممش ت مماربم مل ما وجممع 
 آراء الالزاء  تيفة هلذا الع م للل ع  ةل ة  واجبة أم ملشوبة.

دام  « ول  مماي ملممل   الكًممري  نممن اتمم  يف ةممذا اوبممل  ا تنممى ادمممام الشممريازي 
يف ملنممممماي آلمممممر يف ادسمممممتشدل  لمممممى حفينمممممة الشمممممعرى  لمممممشما إ مممممَ   بليممممماي  »ظلممممم 

ادسمممتشدل  لمممى الشمممعرى   ألمممذ ببا مممشة الت مممرنف وأنن الت مممرف باملمممال أو اإلرادة 
حباجة إ  اإلذن  واإلذن ةلا ةع معتار املشعرة  وهبذا ادستشدل  ت  املؤلم   تنماي 
جش شاي يف ادستشدل  لى حفينة الشعرى  والمذي سميكعن لم  آًمار  زيبمة يف البامش 

  دنن اإلدمرار بعجمعب الشمعرى  ام  إرسماء   مام السياس  وادجتزما   واددت مادي
 سياس  دائم  لى دا شة رأي األمة وليت  لى رأي اواام. 

ويف الباش ادجتزا   انن دلعل الشمعرى يف اويماة ادجتزا يمة  اطم  د امة دع مة 
للنيمماة اإل سمما يةجمل  مماجملتز  البممائم  لممى املشممعرة ةممع اجملتزمم  امللعممت   لممى أبلائمم  وةممع 

  لى اجملتزاام األلرى وبالتا  ملعت   لى اوياة.  امللعت 
 و م  الباش اددت ادي  رى إنن الب د ال  تسعدةا الشعرى 
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 ممردةمرةا يف ادتم ادةا ومتملمازة  م  لمرياما وممتبشمةا  م  
ألا ت ا وزرا ت ا  كمت المب د الش كتاتعر مة   مأن رأي املمال د  سمتبر  ي ما بمل 

 ل إ  الب د األلرى.  ششن أحرمة الرحي
وممما  ممرال   ممرياي دع مماي للشممعرى  »حع مم  اهلل ور مماة«لبممش اممان ادمممام الشممريازي  
مش  »أماح    ر مة الشمعرى  «    حا  رف يف األوسار الالزية ب واسمتطات أن  ُعجح

يف األمة تياراي مؤملاي هبذة العكرة  وألجل ةذا تارض وما  رال  تارض للبز  العكري 
 ممما بة و عاجممم  دلزممم  اومممراب والبلمممادإل  والنزممما ا مممتشم  ليممم  اومممراب وللن مممار وامل

أمسب البلم ةلياة حما ممشأ الااأمعة مث  بمشأ مسمريت  ممرة ألمرى  أل م   ام  حكزمة 
 .»إنن  زر البلم أًعل من  زر الطتاة   «اوياة:  

ودجل ةذا مل  الردي  ةذا الكتاب ممن اإلأمشارام اجملمازة ويف  مشة دول حما 
معر الممذي بمّي  مش ب م  ر ممري أ منى  حاملم  جمرمماي  سمتن  السمفن واإل مشام. والسح

يف الشعرى اتب  دبل  بمش ن  »دام ظل «البارئ م ةع   ارة أ كار ادمام الشريازي 
 من الرمن   كان دبشن من إ ادة ًبا  بًعب جش ش.

 ودمش ًبم  الكتماب حما اةن  مشة ًبامام   ما  ؤامش اواجمة إليمم   و ؤامش أ  ماي  
أنن الشممعرى دزالممم  مممكرة حمممية  ممم  حيمماة الشمماعب ر ممم سمميار ا  د ممن وجممموم 

 اوكام. 
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 مقدمة المؤلف
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 اوزُش هلل ربِّ الااملّي وال  ة والس م  لى ازنش وآل  الطاةر ن.

 م  اتبتمممم    خمت مممرا يف ةممممذا البُامممش اإلسممم»الشممممعرى يف اإلسممم م «وبامممش   مممذا 
دلبمممماء باممممض ال ممممعء  لممممى ةممممذا ا ا مممم  واملسممممؤول ملمممم  سممممبنا   وتامممما  أِن  ُع مممم  
املسمملزّي للازممل بالشممعرى   لريجمم  إلممي م  ممرنةم وسمماادمم باإل مما ة إ  أ نمم  سممب  
ر مماة سممبنا    حيمم  ذلممب ًا ممة لمم   و كممعن للاامممل بممم  َجلممُة  ر مم ا السممزاوام 

 بن  يف ذلب يف ارباة   عل: واألرض أُ شنم للزتبّي  ودش جالم ال
الع ل األول: الشعرى يف   رة إعالية من حي  ما  الشمعرى وآ مام الشمعرى 

 يف البرآن الكرمي. 
 الع ل الًاين: الشعرى حفيت ا ومعاردةا و ي  مطال : 

 املطل  األول: حفينة الشعرى. 
 املطل  الًاين: معارد إلرام املشعرة.
 ملستشار إبشاء الرأي؟املطل  الًال : ةل جي   لى ا
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 املطل  الراب : حشود الشعرى.
 املطل  اخلامت: حشود الشعرى والُارف.

 املطل  السادي: ايعية ادستشارة. 
 الع ل الًال :الشعرى يف األحاد   واأللبار. 

 الع ل الراب : الشعرى يف جمال التطبي . 
تطبيم  اإلسم م وةمع واهلل سبنا   املسؤول أن  لع  هبذا الكتاب وجيالمُ  مبشممة ل

 املستاان.
 دم املبشسة                                                    

 ازش اوسي  الشريازي                                        
 .د ة 1418                                       
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 الفصل األول: نظرة إجمالية على مبدأ الشورى

 
 معنى الشورى 

َ ممممَعر اامممم  َأومممممأ   ُبممممال  مممماورة يف  »ش و ر  «الشممممعرى مممممألعذة مممممن ا ممممذر 
األمر: ًل  مل  املشعرة  تشاور وا َتعر البعم:  اور با  م با ماي  استشمار األممر 

 تبّي واستلار. 
 أممممممممممممما الرا مممممممممممم  ادأممممممممممممع اين   بممممممممممممش أرجمممممممممممم  الزممممممممممممة الشممممممممممممعرى إ  امل ممممممممممممشر 

ممعار ممما  بمم «  ومل مما » ممعر « شو مممن املتممات  و كمم ن بمم   ممن العممرر ازمما  كمم ن بمم  الشُّ
 ممممن املتممممات  ومل مممما  ممممرُم الشابممممة أي اسممممتخرجُم َ ممممِشَوة تشممممبي اي بممممذلب  والتشمممماور 
واملشمممعرة واملشممماورة اسمممتخرا  المممرأي اراجامممة المممباض إ  المممباض  ممممن دمممعهلم  مممرم 

 .(1)»الَاَسل إذا اختذت  من مع ا  واستخرجتُ  مل  
ا  ادستخرا  ةمع األدمرب ملع معم الشمعرى با تبمارة  ت مزن وال اةر انن  رُم ا

 ما  استخرا  الرأي ازا  ستخر  الاسل من دالل للينة اللنل. 
   
 
 

                                                           

 .271معردام ألعاظ البرآن:   - (4)
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 الشورى في القرآن الكريم 
 ورد لع  الشعرى ً ا مرام يف البرآن الكرمي: 

1-   َلِّيح مممِاَن َأِودَدُةممممنء َحمممِعَلِّيح َامممامح لحَزمممِن أَرَاَد َأِن  ُمممتحمء الرءَ ممماَ َة  َوالَعالحمممَشاُم  ُمِر ح
َوَ َلى اِلَزِعلُمعدح لَمُ  رحِزدُمُ منء وَاحِسمَعتُمُ نء بحماِلَزِاُروفح د ُتَكلءمُ   َمِعمتا إحدن ُوِسمَاَ ا د ُتَ مارء 

ًُِل َذلحَب  َأحِن أَرَ  اَدا  حَ اد َ مِن تَممَراٍض َوالحَشةا بحَعَلشحَةا َود َمِعُلعدا َلُ  بحَعَلشحةح َوَ َلى اِلَعارحاح مح
ُاعا َأِوددَُاِم    ُجلَماَر َ لَمِيُكِم  َزا َوإحِن أََرِدُُتِ َأِن َتِستَمِر ح ُ َزا َوَتَشاُوٍر َ   ُجَلاَر َ َلِي ح لمِ مح

َا تَمِاَزُلعَن بَ  ريا إحَذا َسلءِزُتِم َما آتَمِيُتِم بحاِلَزِاُروفح َواتمءُبعا اهلَل َواِ َلُزعا َأنء اللءَ  اح  ح
(1). 

 ممأذا اممان البممرآن الكممرمي  عجِّ لمما إ  أن ُ شمماور يف أدة أ زممال تربيممة العلممش وةممع 
الع ل يف الر ات   بشكل أو   عج لا حنع ادستشارة يف اوكم     بمي  اإلسم م 

 لرجل واحش أن  ستبش يف األمة.
 أن  بمش أمر ا اهلل سبنا   رمحمة بالطعل أن تتشاور األم م  األب دبل 

  بررا   ل   ن الر ا ة    كي  وأمر اوكعمة و ي ا م ري األمة بأسرةا   
  رمحة باألمة أَمر اهللُ سبنا   وتاا  اوكام بأن  تشاوروا.

2-   َ ممممممممممممِن اللءمممممممممممم ح لحِلممممممممممممَم هَلُممممممممممممِم َولَممممممممممممِع ُاِلممممممممممممَم َ   مممممممممممما َ لحممممممممممممي   َبحَزمممممممممممما َرمِحَممممممممممممٍة مح
ُ ِم َواِسمممتَمِتعحِر هَلُمممِم َوَ مممماوحِرُةِم يفح اأَلِممممرح  َمممأحَذا اِلَبِلممم ح د ِمَع ممممُّعا مممممحِن حمَِعلممممحَب  َا ممممِ  ُ  َ ممملمِ

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممِل َ لَممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممى اللءممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ح إحنء   َ َرِمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممَم  َمتَمعَاء
 .  (1)اللءَ  حيُح ُّ المُِزتَمعَاِّلحَّي 

امما أنن اهلل  : )»أملى اهلل  ليم  وآلم  وسملم«ملا  رلمم ةمذة اة مة دمال رسمعل اهلل 
ا اهلل تاا  رمحة ألم    زن استشار مل م مل  ُامشم ورسعل  لتليان  ل ا ولكن جال 

ُر مممشاي وممممن ترا ممما مل  ُامممشم  يناي(. بمممش اا مممم املشمممعرة رمحمممة لابمممادة   بمممش حعممم   مممم 
                                                           

 .  233سعرة الببرة: اة ة  - (4)
 .  151سعرة آل  زران: اة ة  - (4)
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الشممعرى وحممشمم  وجاممل مممل م  خ مميام بممارزة يف اجملتزمم  . والبسممم ادلممري مممن 
ممِل َ لَممى اللءمم ح .. اة ممة   َممأحَذا َ َرِمممَم  َمتَمعَاء

  رأ ممان  رأي  بممعل بالارعممة  لممى    عيمم(2) 
 .»ألى اهلل  لي  وآل  وسلم«رأ   

ورأي ًمممماٍن  بممممعل: إذا  رمممممم باممممش املشمممماورة يف األمممممر  لممممى إم مممماء ممممما ترجنممممُ  
الشعرى وأ شدم ل   شت   تعال  لى اهلل يف إم ائ   وان واًباي ااع ت  وتأ يشة لب 

أملى اهلل  ليم  وآلم  وسملم « ي    وةع الرأي األظ مر  ش زم  يف ذلمب سمرية الرسمعل 
 يف بشٍر وُأحش. »

ملَمُ ِم َو حءما َرَزدِملَمماُةِم  مم 3 َوالءمذح َن اِسمَتَفابُعا لحممَرهبِّحِم َوأَدَماُمعا ال ءم َة َوأَِممُرُةِم ُ ممعَرى بَميمِ
 ُمِلعحُبممممعَن 

واة ممممة يف وأمممم  املممممؤملّي ويف حتش ممممش واجبممممامم   ومممممن علممممة تلممممب  .(1)
وردم الشمممممعرى بمممممّي أممممممعر واجبمممممة مل ممممما إداممممممة ال ممممم ة الشمممممعرى   بمممممش العاجبمممممام 
 مممماألو  يف اجملممممال الابممممادي  ترايممممة المممملعت وبلمممماء الشخ ممممية اإلعا يممممة   (2)واد عمممماإل.

والًا يممممممة:  ممممممم  األمممممممعر الاامممممممة ابلمممممماء الشولممممممة و ممممممم ام اوكممممممم   والًالًممممممة يف اجملممممممال 
 س م .اددت ادي.. وةم  ً ا حلبمام ممابطة  وةم  أراان للزفتز  اإل

 واستلاداي هلذة اة ام الً ًة  ت   ما  ل : 
إنن الشممعرى مبممشأ إسمم م   ممام د  ممتجملن  بممح يف اجملممال السياسمم  بممل حمما  -1

 يف اوياة ادسر ة وادجتزا ية.
إنن للشممممعرى جمممممادن  األول: مشممممعرة اومممماام املسمممملم للزسمممملزّي يف األمممممعر  -2

 يزمما بيممل م  لممى إدارة  ممؤوهنم    مم  د ممعة  املتالبممة هبممم  والًمماين: مشممعرة املسمملزّي
                                                           

 .  451سورة آل عمران: اآلية م  (2)
 .   38سعرة الشعرى: اة ة  - (4)
 زمما أوتيممتم مممن  مم ٍء  زتمماُت  رى : مممن سممعرة الشممع  38-36وةممذة األمممعر تستار مم ا اة ممام  - (2)

مممم  تعالمممعن  والمممذ ن جيتلبمممعن ابمممائر اإلمث  اويممماة المممش يا ومممما  لمممش اهلل لمممريا وأببمممى للمممذ ن آملمممعا و لمممى رهبن
والذ ن استفابعا لرهبم وأدامعا ال  ة وأمرةم  عرى بيمل م و ما  والععاحش وإذا ما   بعا ةم  تعرون 

 . رزدلاةم  لعبعن 
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رف الر ية.   الطر ّي إ  الشعرى  ًرف اواام ًو
مبمممممشأ التشممممماور دمممممائم يف األممممممعر املتالبمممممة بشمممممؤون املسممممملزّي دون األحكمممممام  -3

 الشر ية ال  ورد  ي ا اللجمل. 
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 الفصل الثاني: الشورى حجيتها ومواردها

 
 

 حجية الشورى
 جعب الشعرى بأمعر: وحيت   لى و  

 أواًل: وجوب أخذ األذن بالتصرف
 كل   ء  رتبح بشؤون األممة دبمشن ممن ادستشمارة  ي  سعاء يف أأل ا ال أو 
تابا   مًمل: املمشاري  وا امامام  واملستشمعيام  واملطمارام  واملااممل الكبمرية  ومما 

مما تعممت  وتازممل اممال األمممة ومبممشراما  واممذلب حممال العظممائ  مممن  أ ممب  ذلممب   أهنن
الرئاسة  إ  المعزارة  إ  اجمللسمّي  إ  احملما  ّي  إ  ممشراء اللمعاح  وةكمذا  وذلمب 

   تّي: 
ممما ت مممرُّف امممال األممممة  سمممعاء أممممعال اخلزمممت والراممماة  أو املامممادن  أو مممما  -1 أهنن

 أ ب   ود حي  ألحٍش أن  ت رف يف مال  رية إدن بأذ  . 
ا ت مرنف يف ايمان ا -2 ألممة  ود حيم  ألحمش أن  ت مرنف يف  مرية إدن بأذ م    أهنن

وممممن العا ممم  أنن ر مممى األممممة وإجمممازمم    مممم  ًمممعل ر مممى اهلل سمممبنا   وإجازتممم  جمل 
  ال زم أن  كعن الت رنف حس  الر ائّي.
 إنن اللساء أ م اي هلن او  يف  «ودمش ذار ا يف باض املباح  املع ءلة: 

  ء من املمال مرتبطماي هبمنن   أو امان  م ء ممن ذلب إذا تع ر الشرر   أي اان 
 . »الت رف مرتبطاي هبن 

واذلب حمال األًعمال   ادن انن اإلجمازة بيمش أوليمائ م الشمر يّي م حسم  مما دمرر 
 يف العب  م.  
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 د  بال: 
إذا دلنمممش اللممماي مراجممم  التبليمممش وةمممم  مممم بعا املمممشراء  وممممن أ مممب  م اعمممى  ألهنمممم 

 .»ألى اهلل  لي  وآل  وسلم « عل وا ء اأَلمة وللعاء الرس
أل ن   بال: إذا  ع م األمة إلي م األممر هبمذة السماة أم ن  وادن مل   م   لامشم 

 الت زم بّي األمر ن.
ومممممن العا مممم  أنن مًممممل ةممممذا التعممممع ض  الع ممممعاض د  تنبمممم    بممممل العب مممماء  

تنيمممة بامممش املا مممعمّي  لمممي م آدف ال «بأ عسممم م   وةمممم يف دزمممة التابمممل والاشالمممة 
د حيتكممرون األمممر أل عسمم م   وةممم الامماملعن بممأنن ادستشممارة لممري م  ممر  »والسمم م 

 ألوج  الرأي  وتعأل م إ  َأحسن اللتائ .
 ممأذا ًبِّبممم ادستشممارة يف اممل ةممذة الشممؤون  مممن البر ممة إ  املش لممة  ومممن احتمماد 

 فلمة اويماة  الطلبة إ  اام إدارة للشمؤون ادجتزا يمة   ت  مر الكعماءام   وتتبمشم
 إ  األمام بسر ة ابرية. 

 وبذلب تبّي للا أنن من  ستشري ومن  ُمشري ؟   ماجملزعت اا ةع جمزعت 
  ستشريون وُ ستشارون  وإِن اان الٌّ  م  معردةجمل  أنن إً إل ادستشارة 

 ممامل لكممل ذلممب وإن اا ممم اخل عأمميام بيممش الُاممرف الاادممل امل حمم  للرمممان 
 لمممممي م ال ممممم ة «ازممممما ةممممممع  مممممأن الكم مممممام امللبمممممام مل ممممممم   واملكمممممان والشمممممرائح  

وال ممممتر ام التطبيبيممممة لتلممممب الكم ممممام   ولممممذا دممممالعا : ) ليلمممما األأممممعل  »والسمممم م
 .   (1)و ليكم بالعروت(

 ثانياً: اآليات الكريمة.
الشعرى:  بارة  ن استط ت اةراء لي  ر الرأي األأعب  وةع يف باب اوكمم 

ممملَمُ ِم  نا   العاجممم   حيممم  دمممال سمممب َوأَِممممُرُةِم ُ مممعَرى بَميمِ
   ا مممُ  حيممم  ذُامممر يف (2)

                                                           

 .  53  ر245   2األ عار:  حبار  - (4)
 .38سعرة الشعرى: اة ة  - (2)
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أممعام املمممؤملّي   واممان بمممّي العاجبممام   دلن  لمممى العجممعب سمممياداي وات مما اي   دمممال 
مرا َوأَبِمَبمى لحلءمذح َن  سبنا     زا أوتيتم من   ء  زتاُت اويماة المش يا َوَمما  حِلمَش اللءم ح َليمِ

مُبعا    َمتَمعَاءُلعنَ  آَمُلعا َوَ َلى َرهبِّحمِ  َش َوإحَذا َمما َ  ح مثِح َواِلَعمَعاحح َوالءمذح َن جَيَِتلحبُمعَن َابَمائحَر اإلح
مملَمُ ِم َو حءمما   ُةمِم  َمِتعحممُرونَ  َوالءممذح َن اِسممَتَفابُعا لحمَرهبِّحِم َوأَدَمماُمعا ال ءمم َة َوأَِممُرُةِم ُ ممعَرى بَميمِ

َرَزدِمَلاُةِم  ُمِلعحُبعَن 
(3). 

العم إنن الشعرى ذُارم من بّي أعام املؤملّي   كان ظماةراي يف وجعهبما ومن امل
   ازمممممممما أ نممممممممُ  ذُاممممممممر يف  حممممممممشاد اجتلمممممممماب الكبممممممممائر وإدامممممممممة ال مممممممم ة   وممممممممما أ مممممممممب 

 ذلب من العاجبام  وةع دليل  لى العجعب  إذ سياإل اة ة  ُعيُش ذلب. 
  :ودش  ستشكل: بأنن التعال و عران الذ   ليسا بعاجبّي  ذلب د 

إذا اان دليل  لى  شم وجمعب  م ء بسمب  در لمة لارجيمة  مل  كمن ذلمب  -1
أار اي  زنا ظاةرة العجعب   ولذا دالعا : انن األمر  م   سل ا زاة وا لابة د  عيش 

 استنباب ا لابة  لسياد ا م  ا زاة املستنبة. 
لميت  التعال دسزان: واج  ومستن   أ كال األمر إ  اهلل سبنا    يزما -2

مممن أمممل  اإل سممان ممممن لممعازم اإلعمممان  ودممش ورد يف اة مممام والروا ممام األممممر بمممذلب  
 .(1)وأملالا إلي  يف العب  يف دسم العاجبام واحملرمام

أمما التعمران يف دحبمال ادسمسمال يف املااأم  ممن ج مة الت م  م ازما ةم   مادة  
ُنمرنم باللسممب

ممم إذا   ممبعا  الممعا امل ة إ  املت ممعب  ليمم  م اًمري مممن اللمماي م حيم  أهنن
 عاجمم .  اممم د جيمم  باللسممبة إ  البممشر احملتمما  ملمم     مما أ ممار اهلل سممبنا   ببعلمم : 

 ِِممملح َمممما اِ تَمممَشى َ لَمممِيُكم َ َزمممِن اِ تَمممَشى َ لَمممِيُكِم  َاِ تَمممُشوا َ َلِيممم ح احًح
   ودعلممم  تاممما  (2)

                                                           

 .  38-36سعرة الشعرى: اة ة  - (3)
 .  13-12  2راج  معسع ة العب :   - (4)
 .  114سعرة الببرة: اة ة  - (2)
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َواِوُُرَماُم دحَ ا ا 
   إ   ري ذلب. (3)
ًِمُلَ مما َ َزممِن َ َعمما     باممش اة ممام املممذاعرة: ولممذا دممال سممبنا َوَجممَراُء َسمميَِّاٍة َسمميَِّاةا مح

م ح  َُأِولَاحمَب  َوَأِأَلَ   ََأِجرُُة َ لَمى اللءم ح إح ءمُ  د حيُحم ُّ ال ءمالحزحَّي  َوَلَزمِن ا َتَ مَر بَمِامَش ظُِلزح
َما َ َلِي حِم محِن َسبحيٍل 

   إ  آلر اة ام. (4)
مما تبمم شم    ممر للمما وجمم  ا ممعاب  ممم  اد ممكال : أ مممُ  إذا اممان مطلمم  الشممعرى  ززن

يف اا ممة األُمممعر واجبممة اممان ذلممب لمم ف ال ممرورة  وإن اممان يف با مم ا اممان ذلممب 
 جمز ي      ددلة   و لي    بشن من محل اة ة  لى ادستنباب. 

 إذ  بال يف ردة:
كمم  نما مل  مر  دطاماي   اة مة إنن ظاةر اة مة وجمعب الشمعرى إدن مما لمر    واو

. أو يف (1)سممعاء اسممتازلم  ممم  ا ممام  بمممّي العاجمم  واملسممتن  ممممًل آ ممام األ عمماإل
العجعب واحتما  اخلمار  إ  المشليل  اا مم ادستشمارة يف اُوكمم واجبمة  ةمذا و ؤ مش 

َوَ اوحِرُةِم يفح اأَلِمرح العجعب دعل  سبنا    
وآلم   أملى اهلل  ليم « ب زيزة أ    (2)

    ال زم اتبات اواام اإلس م  ل .(3)أسعة  »وسلم 
 مناقشة االستدالل باآلية:

 إنن ةمممذة اة مممة د تمممشل  لممممى الشمممعرى يف تايمممّي اومممماام  بمممل  مممعرى  لممممى -1
  عت اواام يف إدارة  مؤون الب د   زن أ ن جاء وجعب الشعرى  م  

                                                           

 .  114سعرة الببرة: اة ة  - (3)
 .  41-41سعرة الشعرى: اة ة  - (1)
وسممممعرة  31وسمممعرة اللسمممماء: اة مممة  115عرة الببمممرة: اة ممممة وسمممم 111راجممم  سمممعرة األسممممراء: اة مممة  - (4)

 .  67  والسعرة العردان: اة ة 22الر ش: اة ة 
 .  151سعرة آل  زران: اة ة  - (2)
لبمش امان لكمم يف رسمعل اهلل أسمعة حسملة ملمن امان  رجمعا  ممن سمعرة األحمراب  21 ز ي باة ة:  - (3)

 .  اهلل واليعم اةلرون وذار اهلل اًرياي 
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 األول ؟
  »أملى اهلل  ليم  وآلم  وسملم«د دليل  لى وجعب الشمعرى  لمى الرسمعل  -2

  أذا مل  كن واجباي  لي  مل  كن واجباي  لى  رية. 
 لال  إذا ًبم العجعب  لي  اان ذلب من الت اأات .  -3
أ ُ  اان واجبماي  ليم  ومل  كمن ممن الت اأمات   لكمن ممن أ من أ مُ  امان  ليم   -4

ُ   ممعإل الكممل األلممذ ابت مماة  بممل اممان ألجممل اسممتف ب لممعاًرةم؟ و ؤ ممشُة انن  بلمم
 واملت ل بالعح   لم  كن حيتا  إ  آرائ م. 

جمزمممل    ممم  ددلمممة  يممم   مممملى اإلًممم إل المممذي ةمممع م ممم ن  »األممممر  «إنن  -5
 الك م. 

 وجواب هذه اإلشكاالت: 
 ن األول: إنن اة ة تشل بامل   األولعي  لى الشعرى يف تايّي اواام بامش أن 

راي. ازا يف اوال اوا ر  حي   يبة اإلمام مل  كن املل عب  ن اهلل سبنا   حا 
    ل عكمن وجمعب الشمعرى يف األممعر  » فل اهلل تاا   رج  الشر   «املم شي 

 الاامة  و شم وجعب  يف تايّي البيادة ال  ة  األأل. 
 واألولع ة باش و عح ا ُ ر اي   وةم امللبى إلي م الك م  دال سبمنا  :

  ُم ٍّ بحٍّي بحلحَساٍن َ َرِبح
   إ   ري ذلب  وا نة من ج ة أنن البيادة تكعن (1)

َوإحِذ دَاَل رَبَُّب لِلَز ئحَكةح إحينِّ َجا حملا يفح اأَلِرضح  بتايّي اهلل سبنا    دال تاا : 
َللحيَعةي 

 َاَداُووُد إح ءا َجَاِلَلاَ  َللحيَعةي    ودال سبنا  (1)
  ويف ز ارة اإلمام اوفمة  (2)

: )السمم م  ليممب  مما لليعممة اهلل ولليعممة آبائممب »ل اهلل تامما   رجمم  الشممر    فمم «

                                                           

 .  115سعرة الشاراء: اة ة  -(4)
 .  31سعرة الببرة: اة ة  - (4)
 .  26سعرة  : اة ة  - (2)
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   إ   ري ذلب.(3)امل ش ّي(
و ن الًاين: إنن ظاةر األمر العجعب    زن أ ن ا ُ  مل  كمن واجبماي  ليم   يزما مل 

  رد  ي   جمل من اهلل؟ 
ُ ِم َواِسمم رامما ديممل: بممشليل السممياإل   حيمم  دممال سممبنا  :  تَمِتعحِر هَلُممِم  َمماِ ُ  َ مملمِ

َوَ اوحِرُةِم يفح اأَلمر
 ب زيزة إنن الاعع وادستتعار هلم  ري واجبّي.  (4)

بمل   »أملى اهلل  ليم  وآلم  وسملم« ايم   مش ى  مشم وجعهبزما  ليم    -1و يم :
 لى ال دائش  م  إنن البيمادة د تسمتبيم إدن هبمذ ن: الاعمع وادسمتتعار  وإدن  اللماي 

الالممم  ازممما ةمممع وا ممم   ازممما إن ادسمممتتعار للتط مممري     د  لتعمممعن حمممعل أأمممناب
حا  كع عا مع   لط  اهلل سبنا      ا   بشون لطع  د  لرل الل ر  لمي م   بمل 

مممممممممممممممممممممممممِن اللءممممممممممممممممممممممممم ح  أمممممممممممممممممممممممممشر اة مممممممممممممممممممممممممة   دالي  لمممممممممممممممممممممممممى  (5) َبحَزممممممممممممممممممممممممما َرمِحَمممممممممممممممممممممممممٍة مح
 العجعب.
ا تسمممل  «لمممع سممملم  مممشم وجعهبممما    مممأنن األممممر ظممماةرا  يممم  ازممما تبمممشم يف:  -2
   وظاةرة مبشم  لى ظاةر السياإل. »اة وا لابة للفز

 و مممممممممن الًالممممممممم  : إنن ظممممممممماةر األحكمممممممممام إهنممممممممما  اممممممممممة إدن مممممممممما لمممممممممر  بمممممممممشليل   
ولميت املبممام مممن املسممتً    وذلممب ب مزيزة دليممل األسممعة : دالا  لممى العجممعب  لممى 

 اوكام  ازا  شل  لى تايّي اوكام بالشعرى بامل   املتبشم. 
  ف ال ممممممماةر  ود ملا ممممممماة بمممممممّي اع ممممممم   بممممممم ي امممممممام ي و مممممممن الرابممممممم  : ا نممممممم  لممممممم

 وات ال  بالعح   وم  ذلب اان  لي  الشعرى لتاليم األمة ادستشار ة. 
 ممان مل  ألممذ بممآرائ م اممان ذلممب   »أمملى اهلل  ليمم  وآلمم  وسمملم«مث لممع استشممار 

تلعممرياي هلممم  بممل ااًممر مممن  ممشم ادستشممارة    ممأنن َمممن د  ستشممري و ازممل بممرأي  عسمم  
                                                           

 .  2ر 116  11حبار األ عار:   - (3)
 .  151سعرة آل  زران:اة ة  - (1)
 .151سعرة آل  زران: اة ة  - (5)
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 لععر يف اجملتز     كي  ان  ستشري مث   رب برأي املستشار ن  رض اوائح. م
 واة مممممممممة أمممممممممرحيةا يف األممممممممممر   ألجمممممممممل ا زممممممممم  وادلتعممممممممماف   دمممممممممال سمممممممممبنا  :

  ممِن َحِعلحممَب ممِن اللءمم ح لحِلممَم هَلُممِم َولَممِع ُاِلممَم َ   مما َ لحمميَ  اِلَبِلمم ح د ِمَع ُّممعا مح  َبحَزمما َرمِحَممٍة مح

ستشارةم والتلععا م ازا ة  ًبياة اةراء  م  أما أن  كمعن ةلما  أدليمة   مث إذا ا(1)

م وةع األدل م.   وأاًر ة م وةع األ ل  م أو تساوي
 ع  اوالة األو : إن َألذ برأي األدلية امان جرحاي لرأي األاًر مة  وذلمب  نما د 

مسمممألة أاًر مممة   ليممم   بممم ي ود  مممر ايجمل أمنممما  بممم ي  عا ممم   وأمنممما  مممر اي  لزممما جنمممشة يف
 اةش ًرف من  اةش ًرف آلر  ازما يف اتماب الب ماء   لمع امان يف مًمل اللمرات 

    مل د  مشل (1)يف الشاٍر  أو مائة درةمم أو مما أ مب  ذلمب   ؤلمذ باألاًر مة  م عداي 
ذلممممب  لممممى تبممممشمي األاًر ممممة يف األمممممعر امل زممممة اددت مممماد ة وادجتزا يممممة والسياسممممية 

 والاسكر ة وحنعةا؟ 
لعا   إنن األدلية  ري املألعذ بمرأ  م يف ةمذة الب مية د  لر فمعن بامش أن ومن ا

رأوا تبممشمي رأ  ممم إذا أمماروا أاًر ممة يف د ممية ألممرى. ازمما   حمم  ذلممب  ممم  جمممالت 
 الشعرى  واحتاد الطلبة  وجمالت العزراء  و ري ذلب يف الاامل اوا ر.

بر مة  ودمش دمال سمبنا   وتاما  ويف اوالة الًا ية: إذا تساوى الرأ مان   السمبيل ال
 :  َّي َ َساَةَم َ َكاَن محِن اِلُزِشَح ح

 . ودال  يف د ة  ع ت  (2)
إحِذ  ُمِلُبعَن أَِد َمُ ِم أَ مُُّ ِم َ ِكُعُل َمِرمَيَ  تاا : 

 يف د ة زار ا.  (3)
: »ألى اهلل  لي  وآل  وسلم«وملا جاء يف اوش   الشر    ن الرسعل األارم 

                                                           

 .  151سعرة آل  زران: اة ة  - (4)
 ن لُ   اةش ن. من لُ  أرباة   عد يف دبال مَ  - (4)
 .141سعرة ال ا ام: اة ة  - (2)
 .  44سعرة آل  زران: اة ة  - (3)
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أن  ألذ بأحش    »ألى اهلل  لي  وآل  وسلم«   بل ل  (4)ر ة لكل أمٍر ُمشكل()الب
الرأ ّي  أل ن  باإل ا ة إ  أحشاا  كمعنن األاًر مة  بمل ال ماةر إنن مام  الشمعرى ةمع 

 األمران  يزا اان أاًر ة و يزا اان تساٍو.
مممِل َ لَمممى ال د  بمممال: يف دعلممم  تاممما :  لءممم ح  َمممأحَذا َ َرِممممَم  َمتَمعَاء

دليمممل  لمممى إنن  (1)
 األمر اان دسم ائ م  وإدن   ع الاازم العحيش. 

ظمماةر أنن الاممرَم ملبامم   ممن  تممائ    مماور  باممش   َممأحَذا َ َرِمممَم  أل ممُ   بممال: 
املشعرة   د أ نُ  يف دحباهلا  أد ترى إ ب إذا دلم:  اور الطبي   مأذا  رممم  تعامل   

 ة  ن مشعرت . اان مالاُة الارعة امللباً
ومن العا   إنن التعال د  كال أمٍر ما   ليت بيش اإل سان  إليم  سمبنا    ازما 

 ذار ا تع يل  يف باض الكت  املرتبطة هبذا الشأن.
و ن اخلامت: إنن )األمر( الى بال م  ومًل   ُعيش الازعم  ازا   للا ذلب  م   

ِلبَمِيمممَ  َأَحممملء اللءمممُ  ا   ولمممذا امممان  »األأمممعل«اتابلممما 
  وحنمممعة دادي  لمممى ذلمممب   (2)

حي  أنن الطبياة سار ة يف ال األ راد   ام ببر لة الُارف امللبى إلي  الك م ذلب يف 
 الشؤون املرتبطة بالبيادة. 

 مم   بممال: أ نمم  إن اممان  اممماي   ممع مبطممعت الاممشم  وإن اممان لاأمماي اممان جمزمم ي  
  سمب  إ  الممذةن ادستشممارة  »امل لممشي استشممر  « مأذا ديممل ملمن  ر ممش بلمماء األبليمة: 

 يف  ؤون اهللشسة  وةكذا باللسبة إ  أ باة ذلب. 
إن املعمممرد إذا مل تكمممن در لمممة  لمممى إرادة العرد مممة ملممم   «بمممل أ نممما ذار ممما يف األأمممعل 

آتحَلا يفح المشُّ ِمَيا َحَسمَلةي    و(3) ُعيش الازعم    زًل )مترة لري من جرادة(
إحنء  و  (1)

                                                           

 .  7  ر234   88حبار األ عار:   - (1)
 .  151سعرة آل  زران: اة ة  - (4)
 .  275سعرة الببرة: اة ة  - (2)
 .  1  ر232   1  وسائل الشياة:  23  ر357   16حبار األ عار:   - (3)
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ِلُاِسمممرح ُ ِسمممريا َممممَ  ا
  وحنعةممما ظممماةر يف الطبيامممة السمممار ة  ممما (3)ويف )و مممر اةلمممرة( (2)

 . » ُعيش الازعم البش  يف معردة  وادستبرائ  يف معردة
ممما يف أي أممممر ممممرتبح ببطمممات ممممن  وهبمممذا تبمممّي إنن الشمممعرى يف مممماذا ؟ وملممماذا ؟  أهنن

 ارم   حراماي حبفم األمة. اأَلمة أترياي وابرياي    ادستبشاد يف األمة باوكم 
وادستبشاد يف احتاد الطلبمة م مً يمم حمرام حبفمم احتماد الطلبمة   إذ مام  ادستممبشاد 

 ةع ادستاًار حب  اةلمر ن حباي مالياي  أو حباي جسش اي أو حباي 
 .(4))اللاي مسلطعن  لى أمعاهلم وأ عس م( ا تبار اي   

اوممممرام يف إدارتمممم   م مممممً ي م أدار ةممممذا حمممما إذا  ممممرض إن اومممماام مل  عاممممل 
املستشعيام أحسن إدارة من حي  الر ا ة والالا مة واملمعاز ن الشمر يةجمل   م  ازما إذا 
جمماء التاأمم  إ  دار اللمماي ودممام بممأدارة الاائلممة أحسممن إدارة  ألمميت ذلممب حراممماي ؟ 

أمنممما إذا  اممممل اوممماام اوممممرام  ازمممما إذا المممذ املكممممعي والُاشمممر
  أو  ممممرض ال ممممرائ (5)

  أو ملممم  اللممماي ممممن حر مممة الررا مممة والتفمممارة (1)اخلارجمممة  مممن اخلُزمممت وألعاتممم  الً ًمممة
     ع حرام يف حرام  اشرب اخلزر يف إ اء الذة . (2)وال لا ة والبلاء وما أ ب 

و لممممى أين   زممممن  سممممتع   لممممى احتمممماد الطلبممممة بممممشون الشممممرور المممم  و مممما ا اهلل 

                                                                                                                                                                      

 .211ببرة: اة ة سعرة ال - (4)
 .  6سعرة الشرر: اة ة  - (2)
 .  518  ر1   6. مستشر  العسائل:  182  ر133   47حبار األ عار:   - (3)
 .  7  ر272   2حبار األ عار:   - (1)
الُاشر: جرء من  شرة أجراء الش ء   دا عنن امان سمائشاي يف الشولمة العارسمية والشولمة البير طيمة ويف  - (5)

 لش الارب حي  اا م الشولة أو الببيلة تألمذ الُاشمر ممن الب مائ   لمش بيا ما أو  لمش إدلاهلما ا اةلية 
للزممشن. و لممشما جمماء اإلسمم م حممرنم ذلممب. وةلمما  روا ممام  ش ممشة تشممري ا  اورمممة  ودممش   ممل اإلمممام 

 اتاب اددت اد.  118-117اوش    ن املكعي والُاشر يف معسع ة العب    »دام ظل  « املؤل  
 الرااة وا ر ة واخلرا .  - (4)
 اادستعادة من الًروام الطبياية.   - (2)
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   سميعال ألم  حمرام  بيلزما ممن  سمتع  سبنا   وو ات ا األمة  و شدةم مً ي أل
  لى بلٍش ذي مخسّي مليع اي  عال مخسّي مليع اي  ز ي ارماي. 

أمنا ملاذا الشعرى؟  بش َ رِ َم بأ ُ  من ج ة الابمل والشمرت  وراما ُ سمتشل باألدلمة 
 األرباة.

ى واإلعممات وإن مل   ممرِّر هبممذة ال ممترى إدن أهنمما مشممزعلة ملمما دلن مممن اإلعممات  لمم
 حرمة الت رف يف مال املسلم والكا ر احملمم و خ  زا بشون ر اة. 
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 موارد إلزام المشورة 

  (1) عمممم  العاجبممممام واحملرمممممام د مشممممعرة  ومممممن ذلممممب يف أمممممر اللبممممعة واإلمامممممة
وامذلب د مشمعرة  مم  سمائر األحممكام اخلزمت   م املسمتن  واملكمروة واملبمار م والم  

 . (2)مل ا األمعر الع اية
أمنمممما يف سممممائر الشممممؤون الشخ ممممية مل مممما   تسممممتن  املشممممعرة  ي مممماجمل ويف الشممممؤون 

    مشعرة اواام جميااي إ  اوكم وتلعيذاي ألمٍر دون أمر.  (3)ادجتزا ية
أمنا وجعب املشعرة يف جم ء اواام إ  اوكم    ق    عت تسملح  لمى اللماي   

ال ممترى  عا مم   وأمنمما الكمممى  واللمماي د   مم  التسمملح  لممي م إدن بر مماةم   أمنمما
 لبا شة السلطلة م اللاي مسلطعن  لى أمعاهلم وأ عس م م ةذا باإل ا ة إ  وجعب  

 اعن اواام جامااي للشرائح املبررة  م  الشر اة اإلس مية. 
أمنمما وجممعب املشممعرة  ممم  أمممعر اللمماي باممش جميامم  إ  اوكممم   ألنن للنمماام ببممشر 

    ع   رية حيتا  إ  أذهنم.ختع ل اللاي ل  ال  حية
 واواأل: ا ُ  ما اان  أن اللاي حيتا  إلي  ابتشاءاي واستشامةي.

  ممممع   » لممممي م السمممم م  «إن دلممممم: ألمممميت مرجمممم  التبليممممش مل ممممعباي مممممن دحممممبل م 
 االعاج .

دلممممم أودي: التيممممار ةممممذا املرجمممم  دون ذا  بيممممش اللمممماي االتيممممار إمممممام ا زا ممممة  
    والبا   وما أ ب  ذلب.  

ًا يا: إذا اان ةلا  مراج  التارةم اللاي م  ا   شإل التيار اللاي هلمم م د أن 
 كعن  بي اي  بلشة  شد اشود من اللاي م ازائة أل  مً يم حي  د   شإل باوزل 

                                                           

 حي  اهنزا باللجمل من دبل اهلل سبنا  .  - (4)
 مًل تايّي ما يف اإل اء مخر أم ماء.   - (2)
 حنع املؤسسام الًبا ية اا اماام   واخلشمية ااملستشعيام ودور األ تام.  - (3)
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 (2)ا ُ  التارة اللاي   إذ دحم  ألحمشةم يف تلعيمذ رأ م   لمى سمائر املراجم  (1)الشائ 
  لتلعيذ رأ    لى مبلش   بالبسر م سعاء البسمر ال ماةر أو ود  لى مبلش    بل دح

املتلن  م إذ ا تخاب املبلش ن لُ   م  ةياة للنكعمة ليت مالاة ختع ل م ل  ال  حية 
املطلبة لت ر   يف أممعاهلم ودمائ م وأ را  م بل بمبشر ما  رى املممبلشون    مأذا رأى 

 ةع 
  إدلال اللاي يف اورب.  واملبلشون السلم  دح  ل  يف(1)اورب

د ددلة  ي   لى  ععذ رأ   إذا مل  ر  (2)ودعل   لي  الس م: ) أذا حكم حبكزلا(
 .» لي م ال  ة والس م«املبلشون أ ُ  ليت حبكز م 

واملراد باملبلمش ن لم  أو بماملراج : األاًر مة   ألنن دليمل الشمعرى حماام  لمى دليمل 
لشمعرى جممال   ازما ذامروا يف الالماو ن الًا ع مة اواازمة التبليش   وإدن مل  ب  لمشليل ا

                                                           

محمممل أحمممش املتنمممش ن وجمممعداي  لمممى اةلمممر وبال ممملا   الشمممائ  اوزمممل وأمممعاي اوزمممل الشمممائ  : ةمممع  - (4)
 وادحتاد يف العجعد  ر اي. 

ذلب لل رورة العب ية ألن املراجم  الا مام امل ممل م يف  مرض اةلمر  وةمم عياماي يف ًمعل اإلممام  - (2)
ابمارة اد مر: أدلنمة التبليمش املا عم  لي  الس م  با تبار ان ود ت م عيااي مستزشة من اإلمام املا معم وب

 والعد ة تشزل ال من ع  الشرائح بلساٍن واحش وحنع واحش.  
 ودش  ؤلذ  لى ةذا البعل:  -( 1)
أن ذلممب  تلمما  ممم  ر مما اهلل للعبيمم  إ مما ة إ  إنن األمممة د تممشر  أحكممام اهلل بال ممعرة املطلعبممة   ألهنمما    

ممممة د تتعممم   لمممى رأي ًابمممم ل لمممت ف  الالزمممم  ليسمممم أةمممل لممممة يف ةمممذا اوبمممل  واممممذلب ألنن األ
 والطبيا  وامل لن  .

 وةذا الك م مردود من  شة ج ام   
إن ر ا اهلل سبنا   للعبي  مشرور جبامايت  للشمرائح  وممن تلمب الشمرائح ر ما األممة بم .    لمع  -1

 مل ترض األمة بالعبية  ان ود ت  سادطة. 
 م. إن العبي   رج  إ  األمة يف املع ع ا -2
 و لش ادلت ف  ؤلذ باألاًر واأل  ر.  -3

 .12  ر23   1وسائل الشياة:   - (2)
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  لى الالاو ن األولية.  
 

 هل يجب على المستشار إبداء الرأي؟ 
ال ممماةر أ ممم  دزم  لمممى حنمممع الكعا مممة ممممن بممماب إر ممماد ا اةمممل وتلبيممم  التا مممل  بمممل 

امر واألمر باملاروف والل    ن امللكر م يف علة من معاردةا م  لمى التع ميل المذي ذُ 
 يف العب  يف تلب األبعاب. 

 أمنا الرائش  لى ذلب  م   لرم وإن اان ُ ستن  إلً إل باض األدلة  
)أ مممممريوا   »أممممملى اهلل  ليممممم  وآلممممم  وسممممملم «ولامممممل مممممما روي ممممممن دمممممعل الرسمممممعل 

 ل ن(
 اطيان ا  األمر ن من  (2)بمأنن )هلم املشعرة  لي (   ودمعل األمام  ل  (1)

معردة حس  مبت يام اوكم واملع عت   مانء املع معت  العاج  واملستن  ال يف
دش  كعن در لة اوكمم  ودمش  كمعن الاكمت   مأذا دمال م وةمم يف حالمة اومرب م جام  
بأسش  دلن اوكم  لى إرادة الشفات من املع عت د اويمعان املعممي   ولمع امان يف 

اممان حباجممة إ  رجممل حش بممة حيعا اتمم  اا ممم البر لممة  لممى إرادة املعمممي   بيلزمما إذا  
 فات وراست  ومعمي وش بة حيعا ات    مل تكن أل ن زا البر لمة  ويف  كمت األممر 
لع دال: من أارم  املاي  بش أارم   حي  إن الاامل در لة  لى إارام لا   د ال 

 إارام د  لي  بالعب اء  وإن دإل بالتفار والشفاان ومن أ ب  م.   
 
 

 
 حدود الشورى

                                                           

 .  2 ر247   11حبار األ عار:   - (4)
 .  6ر 414   11حبار األ عار:   - (2)
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األلذ باملشعرة ببمشر حتبم  إجمازة الت مرف يف املمال والملعت د أاًمر ود  وال زم
 أدل. 

 أما األول:  لاشم الشليل  لي . 
وأما الًاين:  قن دو   ل ف تسلح اللاي  لى أمعاهلم وأ عس م   أذا ادت م 
املشعرة تبليح مائة أل  ايلعمم من الطرإل مل جيمر أدمل  أل نم  ت مرف يف أممعال األممة 

يممم  د  ر مممشون   ولمممع امممان بالسمممل  ازمممن أ طممماة المممع  د لممماراي ليشممممى ب ممما ة   ح
 ا مممى بل مم  املبلمم جمل ازمما أ ممُ  د  لممرم أن  ُتامم   عسمم  يف تبلمميح أاًممر مممن البممشر 

 املبرر  وإن اا م األمة را ية بذلب. 
 

 حدود الشورى والُعرف
مممر بالطبياممة  أمنمما دممشر املشممعرة    ممذلب معاممعل إ  الُاممرف   ولمميت مممن دبيممل األ

احملب  ولع بأدل دليل مل ا    ع مًل ما إذا دال املع  جا  باملماء   حيم  د  كعم  
اإلتيان ببشر دطرة   بيلزا البر لة دائزة  لى مبشار السب  بامش الطامام   وممن ذلمب 
و ممم  وجممم   مممشم لمممروم اإلتيمممان بكمممل الطبيامممة وان اا مممم ميسمممعرة   مممأذا دمممال: جاممم  

 إلتيان جبزيا م بش عى إن الطبياة سار ة يف ا زي .بال ا ة د  لرم ا
 ودش  رد سؤال  لى ذلب:

إذا التل  الُارف وتاشدم اةراء و باي دلمت ف البمملشان أو المت ف الامادام 
    زا الازل؟

ويف ا عاب  بعل:  ؤلذ بأ  ر األ راف   أن مل  كن  ؤلذ يف ال بلمش بامرف 
لعاحممش ختممرين أو ادمممت إن اممان تبمما ن وإدن احتمميح ذلممب البلممش   ممأن تاممشد ُ ممرف البلممش ا

 با ز  أو باأللذ باأل ش  لى التع يل األأع .   
 واواأل : إنن البرائن اوالية واملبالية ة  الم  حتشد دشر الطبياة ز ادةي 

و بي مة ودلممة واًمرة   وممما يف بامض الروا ممام اةتيمة مممن استشمارة  شممرة أو  شممر 
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ش   إمنممما أر مممش ظ مممعر المممرأي او مممي  بمممذلب.  التالممم  أن ممممرام  مممم  مستشمممار واحممم
 شرة أ خا  متالبّي باألمر من أةمل اخلممة تكعم  آرائ مم ل  معر اللتيفمة األاًمر 
دربماي إلمممى اوبيبممة والعادم    ازمما أ ممم  لممع استشمري مممن  ممخجمل واحمش  شممر مممرام اممان 

ال عر بأاًر  ا ظعمر بم    م  ذلب متبل  اةراء ظ راي وبطلاي ودرباي وباشاي اا د حيتزل
ممن مبمممب ال ممعاب و شممر ممرام مممن دبيممل الكممرن والعمرن يف املباحمم  الالزيممة امل  ممرة 

 للرأي السش ش. 
مً : لع سأل  ن  زان ال امن للبيزة الم  ارتعامم د ممشة ج مة السمعإل بمل 
من ج ة أن املًل معجعد  لش من د  بيامُ  إدن بأ مااف أ مااف ديزتم     مل  لمرم؟ 

د  لمرم إدن ببممشر البيزمة العادايممة؟ أو  ع نممل بمّي البيزممة اجملنعممة  مم   لممرم   و ممرية  أو
 مملام   أو  ع نممل بممّي ممما اممان املتلمم   املمماي  امممشاي  مملام   وادن  مم ؟ أو  ع نممل بممّي 
دممشر البيزممة حمما الرائممشة دون اإلجنممماف   د ببممشرة    مممأذا اا ممم البيزممة د لممماراي   

  ًو ًة بيل زا وجبم الً ًة م ازا لكٍل دعلا يف العب  م  أنن ومخسة د ا ري إجناف 
ةممممذة اةراء اخلزسممممة إذ ذاممممرم ملممممن  ر ممممش ادسممممتلبار التممممار أح ممممع ا    كيمممم  إذا  
اا ممم األدلممة  شممرة ممممن  شممرة أ ممراد أو مخسممة لكممٍل رأ ممان   أو واحممش  ُبممينم العجمم  

 لكٍل رأي من الاشرة  إ   ري ذلب. 
 سعاء يف اوكعمام الرمليةم  ا تسزى بالشعبراًية م مث إنن ادستشار ة 

أو يف اوكعمممة اإلسمم مية ةمم  أممزام األمممان  وذلممب ألنن اللمماي ازمما حيتمماجعن 
إ  مممملء بطمممعهنم   حيتممماجعن إ  مممملء أذةممماهنم    كزممما انن ا مممائ   مممر   لمممى َممممن 

 أجا ُ  باإل راب وامل اةرة  حي  ورد:
ممممي   لممممى األ ليمممماءح(  اممممذلب مممممن د ) فبممممُم للعبممممراءح ايممممَ  د  رجممممع  َن بالسء

 ستشمممار  مممر   لمممى ممممن أجمممات  كمممرُة   م زممما  ُمممرَض  راةمممة اوممماام   واع ممم  مطبنبممماي 
لبمممعا ّي المممب د  سمممعاء اا مممم تلمممب البمممعا ّي إسممم مية ازممما يف بلمممش اإلسممم م أو  مممري 

 اإلس مية ازا يف الب د الشعبراًية. 
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مبممادئ اإلسمم م ودعا يلمم    بممشون تطبيمم   ود  كعمم  للنمماام اإلسمم م  ان ُ طبنمم 
مبمشأ الشمعرى المذي ةمع رامن ممن أرامان اوكمم يف اإلسم م  ذلمب ألنن اللماي  لمشما 
 ممرون أ ممُ  مل ُ طبءمم  دمما عن اإلسمم م الممذي ةممع الشممعرى  لع نممعن مممن حعلمم  مث  ًممعرون 
 ليمم  حممما إسممباً  جمل ةممذا إذا  ممرض ا مممُ  حسممن ادسممتلبار وحسممن التطبيمم    وذلممب 
دليل أو  كاد  كعن ماشوماي   بمل ال ماةر أ نمم  ممن  مري املزكمن إن حُيسمن ادسمتلبار 
وحُيسن التطبي    من  ري ادستشار ة يف أأل جم ء اواام   ويف مشة امتمشادة بامش 
اجملمم ء   إذ ادسممتلبار احملتمما  إ  الازممل املممشاوم د  كممعن حسمملاي   كيمم  بممالتطبي  

ة  ويف اوممش   )إنن الالممَم َ  تممُ  بالازمملح    ممأن أجابممُ  اخلمما   ممن ادستشممارة الشائزمم
 . (1)وإدن ارحتَل  لُ (

 ولذا  مالذي ذار اة من أن ُحسن ادستلبار والتمطبي  د  مكعن إدن 
بادستشممار ة  جنممش إنن اوكعمممام يف الا ممر اوا ممر  المم  دامممم باسممم اإلسمم م 

حممممعهلم   مث  زلممممعا لتبع  مممم م  مل ع مممم  إدن زمممممان  سممممري حمممما ا عممممضء اللمممماي مممممن 
  با  م سبح وبا  م دُرَب سبًع . 

إنن أونل سممممؤال  سممممأل  اللمممماي  ممممل م: أ ممممن ةمممم  الشممممعرى؟ وحيمممم  أهنممممم  ر ممممشون 
ادستبشاد   تمارة  بعلمعن : ان الشمعرى لميت بعاجبمة . وألمرى أهنما ممن  مأن الرسمعل 

الًة  بعلمعن:  بح  ألنن اخلطاب لا  ل .  »ألى اهلل  لي  وآل  وسلم «األارم  ًو
بأ لا  ستشري  أد ترون لش لا جملت أمة وجملت لبيادة الًعرة وجملت للعزراء وما أ ب  

 ذلب.             
ويف ذام العدممم الممذي  تكلزممعن  يمم  حممعل الشعبراًيممة والشممعرى جنممشةم  لعنممعن 

ُرتردة وادمانام ليسبننعا حب
زمشةم حعل أ عس م بأمعال األمة امل عبّي وامل رجّي وامل

يف اإل  م   وجنشةم  عتنعن أبعاب السفعن ألأمناب العكمر والممرأي   و ل مبعن 
املشمما   لكممل حمممرن   والع ممل ملممن  مممت   زمم  بكلزممة واحمممشة   ظلمماي مممل م أن السمممفعن 
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 واملشا   ستبز  ال عم اور واإلرادة اللبيلة. 
تكًري السفعن لذا تراةم أاًر إماا اي يف سل  األمعال   ودتل اللاي األبر اء   و 

  وختر ممم  البمممم د   وإذدل الابممماد    مممن سمممبب م المممذ ن مممما اممما عا  سمممزعن أ عسممم م 
 باإلس ميّي. 

 لبش زالم اخل  ة األممع ة ومل تاش  ألهنا مارسم اإلرةاب وادستبشاد  
اممممذلب جمممماء الاباسمممميعن وحكزممممعا باوش ممممش واللممممار مث سممممبطعا   ومل  اممممعدوا مممممن 

بة إ  اخل  مممة الاًزا يمممة الممم  سمممبطم وا مممشًرم بمممل مل جش مممش. الشممم ء  عسممم  باللسممم
 مممحم  لي مما أحممش   ومل  ممذرف أحممش  لي مما دماممة واحممشة   وةكممذا مممن جمماء باممشةم 
سممممبح أو ةممممم يف حالممممة السممممبعر.  ادستشممممار ة لمممميت مالاةمممما  ممممشم تطبيمممم  حكممممم 

 الشعرى يف اوكم  بح بل مالاةا  شم تطنبي  املاام من أحكام اإلس م. 
ن  اعن السياسة اإلسم مية ازما  اممعن ال م ة وال ميام واوم  واخلزمت واملسلزع 

   كزمممما إهنممممم د  ممممش عن اممممن  ممممم  الابممممادة بممممأل   ممممذر وُ ممممذر  اممممذلب ُ  ممممم د 
 لخممش عن اممن  ممم  السياسممة اإلسمم مية بممأل  ُ ممذر وُ ممذر   وإذا ا ع ممل املسمملزعن 

  ن اواام أتُر وحان سبًع  بّي و ة ألرى. 
بي  الشعرى سيفال العاألة بّي اواام واحملكعمّي  اساة وابرية   إنن  شم تط

 يألممذ اممل ًممرف ببممذف الطممرف اةلممر  وةلمما  بممشأ ال ممرات   يألممذ اومماام المممذي 
 سممز   عسمم  باإلسمم م  ا اعممة املسمملزّي و بممذ  م اختلمم  أحنممماء الممت م   ابتممشاءاي 

جليب وا ت اءاي بأهنم رجايمعن ممن  ش الًعرة أو  ش اواام أو  ز ء ل ستازار واأل
 لرا يعن   واهنم اسا   اًلعن   إ   ري ذلب من الُت م واد ماءام. 

والنزا ا تش ال رات سيافنل ممن سمبعر اوماام. ان مًمل ةمذا اوماام مًمل لمجمل 
دلممممل الممممشار وسممممرإل أًاً مممما   مث ملمممما رأى ةفممممعم أمممماح  الممممشار  ليمممم   ألممممذ  ممممت ِّم 

اذا    م ل  كعن ذلب إدن سبباي لتافيل الببض  لي  أاح  الشار بأ ُ  لجمل واذا و 
وإلراج  من الشار وماادبت ؟ ومن  ب يف ذلب  ليل ر إ  اللزريي حاام السمعدان 
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و رية  نن ادن عا اإلس مية زوراي  ازا إن األمر اذلب  م  سائر مشن   املبادئ الذ ن 
كرمي داسم باد ائ  العحشة لالععةا   افزال  بش اللاأر يف اد ائ  البعمية و بش ال

لية ال اددة   إ   ري ذلب من األمًلة الكًمرية يف الامامل املتخلم  الممذي  سمزى  الًع
 بالاامل الًال    وليت سرن ختلع  إدن حكام  الذ ن حالعا بّي اللاي وحر امم. 

واممان  ليلمما أن  مممب  ولممع مليمماي  لممش تممار مل التممرب المممذي ابُتلمم  حبكممام مسممتبش ن 
بأسم الش ن ازما ةمع يف حكمام الكليسمة  أو باسمم المش يا  ازما امان يف امللمع  سعاء 

والممشودام  واممان أو ممات اإلمممارام األوربيممة تتب بممر مممن سمميل إ  أسممعء   حمما ألءممَ  
 ب ء الترب  شر ن أل   عت من الكت  التع ع ة م ازا درأم يف إحمشى اللشمرام 

اللممماي  ودمممش أدنم ةمممذة الكتممم  إ   ممم ودمممامعا بتعز ممم  ةمممذة امل  مممّي ممممن الكتمم   لمممى
أ بمماظ اللمماي وتلبممي  م إ  أنن املشممكلة المم   امما عن مل مما سممبب ا اوكممام املسممتبشون  

 . (1)وان اخل   د  تنب  إدن بتعز   السلطة
 واا م او يلة ا ت ار الترب  لى مشك ت  وارتعا    عإل او يض   

 لاامل بأسرة.حا أ ُ  أأب  سيشاي ليت  لى  عس  بل  لى ا
وحنن ةلا د  ش   أنن الترب دمش وأمل حمشن الكزمال   ألنن الكزمال يف اإلسم م 
  إدن إ لا دبشن أن  برن بأن التمرب ملنما حماول تطبيم  الشمعرى م إ  حمشن مما م ارتعم   من 

 ذلب او يض إ  ةذا املكان املرتع  الذي وأل . 
لمما أمممرُي املممؤملّي   يف البممرآن د  سممببلكم بالازممل بمم  دممائ : )اهلل اهلل ودممش  ب ء

 .(1) ريام(
 األمة الضعيفة تنتج واقعاً ضعيفاً 

ليسم املشكلة  بح يف اوكام املستبش ن واملترلعّي الذ ن  شورون حعل  و لمالعن 
                                                           

يف اتابمم  الابممش ادجتزمما      »  روسممع جممان جمما «وامان  لممى رأي مممن اتمم  يف ةممذة األ كممار  - (4)
 يف اتاب  رور الشرائ .  »مع تسكيع  «يف اتاب  اوكم املشين  و  »جعن لع   «و 

 .  2  ر111   75حبار األ عار:   -(4)
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من مال  وجاة    ولذا  سنبعن وجشاهنم  يطرو   و كيلعن الًلاء واملش   ل  ُجرا اي   
 تل األبر اء وةتب األ راض وهن  األمعال.و ازلعن بأوامرة حا يف د

بل الطاممة الكممى يف المرحم الم  تعلنمش ةمؤدء اوكمام  وةم  األممة   مأذا مل تكمن 
األممممُة  مممايعة و ي ممما دابليمممة لتببمممل ادسمممتبشاد  ملممما امممان بأمكمممان اوكمممام الطتممماة ممممن 
 السمميطرة  لي مما    األمممة إذا أممارم اا سممم ال مماي  تسمملح  لي مما املممرض مممن اممل

 مكان   بيلزا األدع اء هلم امللا ة يف ًردة  ن أجسام م. 
ولمممذا  ز زمممة الع ممماة َر مممُ  ةمممذا املمممرض  مممن األممممة حممما دتسمممتاش لتببُّمممل املسمممتبش  

: )لمعد.. مما أَلمَذ اهللُ  وحيلذا  د  ش أًراي مل    ولذا دال اإلمام أمري املؤملّي 
َل مما  لممى  لمممى الُالزمماءح أِن د  بنمماروا  لممى اح ممةح ظالممم م ود َسممَت  َم لممعم أللبيممُم َحبمِ

ا(  ارحهبا ولسبيُم آلمرحةا بكأيح أونهلح
(1) . 

 . (1)ويف اوش  : )لَتنزحُلنء ذ عَب ُسع ائُكم  لى ُ لزائُكم(
ويف حممش   آلممر: )إذا َظ ممرم البممشت يف أممم     لي  ممر الامماملُ  لزمم  وإدن  اليمم  

  إ   ري ذلب. (2)لالُة اهلل(
َ اُةِم الربءا حيُّعَن َواأَلِحَبارُ  لب دال البرآن الكرمي: ودبل ال ذ َلِعد  َملمِ

(3). 
وازا انن الطبي  ا سزاين حباجة إ  بيان املرض والا     اذلب أًباء الرور 
ا من أ ن ابتمشأم   وا  بيمان الام     ودمش  حباجة إ  تع ية اللاي اشاال م   واهنن

   ازا ذار ا تع يل  يف ات  متاشدة. تبشم أ ن  يف تبسيم البشرة 
ومممن املؤاممش أن ا سممم الممذي تاشمماش  يممم  املممرض مممشة ًع لممة د عكممن   جمم  
اشة د رية  أو دواء بسيح   واذلب جسم املسلزّي المذي تاشماش  يم  ادسمتبشاد 

                                                           

 .  44  31هن  الب  ة : لطبة  - (4)
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 درو اي د  ااجل إدن بلشر الع   الاام بكل العسائل املزكلة اإل  مية و ريةا. 
املشممكلة د حيممعل دون الشممروت يف الامم   امملا حبسمم  دشرتمم  الالزيممة  لكممن ةممعل

 واملاد ة. 
 مرن  لى دبيلة داًلة جل   »العع يعي   «ودمش ذارم التعار مل : أن 

جبل   يم    الت  حعل  أ راد الببيلة ًالبّي  ع    م  حل مشكلت م ؟ دمالعا: 
كممن أدربائلمما  بطلممعن الطممرف  مما مالممم اخلممري: حنممن دبيلتممان احنممشر ا مممن جممشٍّ واحممش  ل

اةلممر مممن ا بممل  ودبممشن للمما مممن اللبمماء اممل  ممام مممرة أو أاًممر مممن مممرة  ودطمم  ا بممل 
 سمتع   زما ماي اًمرياي وت منية يف أ راد ما  سمعاء ةمم جماءوا إليلما أو حنمن ذةبلما إلممي م 

 بالسبعر من ا بل  م  امل اوي أو با ماي العحعش أل راد ملا   زا ةع اول؟ 
 إ ُ  بسيح ان  زلتم  لى دل  ا بل أخرة أخرة من بيلكم.  دال:

  ازلعا اا دال   وباش سلعام اا م الببيلتان ممابطتّي  م  ع  يف ا بل. 
 
 
 

 
 كيفية االستشارة

تبممّي  نمما تبممشم  الا دممة بممّي الشممعرى والُاممرف إحذ حسمم  ادسممتلبار الشممر   يف 
 ممانن حممشود املعمماةيم الشممر ية بيممش الُاممرف  الكم ممام والتطبيمم  الاممريف يف ال ممتر ام  

امللبممى إلمممي م الكممم م   ازمما ان تشمممخيجمل املع مممع ام بأ ممش  م    مممأذا دمممال الشمممارت 
م مً ي م : وُت الرجعت  ي ما إ  الامرف  مم   (1)املبشي: )اللاي مسلطعن  لى أمعاهلم(

ية حتش مممش مع مممعم السممملطة وم مممشاد ا   ولمممشى الشمممب بالشمممب ة ال مممشدية أو امل مممشاد
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                                        املرج  األأعل الازلية.                                                                                                      
ولمذا  زن ال روري  لى السلطة امللتخبة مرجاياي   أو سمائر السملطام التلعيذ مة 

التأًري مة م الم  ُتسمزى بالتشمر اية   لكمن ملما امان التشمر   اإلسم م  أو الب مائية أو 
ةع بيش اهلل وحمشة    بمش هيلما ةمذة السملطة بالتأًري مة   وةمم  أم ن البما عن اإلهلم  
يف ال عة امل ئزة   ر اي    أن لكممل اممى أمتر ام عكمن األلمذ هبمذة أو ةمذة م   

سم ميّي وآلمر ن مممن املًبعمّي المرمليّي وأن  ز  حعل  عس ا عا ة من املًبعمّي اإل
   لتكعن الكمى بأ ّي 

 األولّي  وال ترى بأ ّي اةلر ن.
 « ام  ا د  ب  ي  أن أ لى السلطام ال  ة  السملطة املرجايمة ادستشمار ة 

د حتتمما  إ  املًبعممّي اخلُمو ممّي  لتممرض أهنممم ةممم املسممتلبطعن ازا  » ممعرى املراجمم  
  ااددت مممادي أو التفممماري أو الررا ممم  أو مممما أ مممب   د حيتممما  إ  ان املًبممم  المممرم 
 املًب  ال تروي. 

و نمممما تبمممممشءم ظمممممم ر حمممممال مممممما إذا التلعمممممم عا مممممة خم  مممممة لشمممممأٍن  مممممم  الكيممممم  
)ال ترى( حي   لرم م ح مة األاًر مة   وذلمب ملبمشأ الشمعرى املتبمشِّم    زمً ي: إذا 

زم تبع ممة اددت مماد الررا مم   ودممال آلممرون دممال عا ممة مممن العاممة اددت مماد ة: أن المم 
بلروم تبع ة اددت ماد ال ملا     دمشنم األاًمر مل زما  وامذلب إذا التلعمعا  مم  تبع مة 
ال ممملا ام الًبيلمممة أو اخلعيعمممة جمل ولمممع  مممرض التسممماوي يف اةراء   ممماملرج  السممملطام 

 كل مشكل. الاليا. ولع ود  اد شباإل ةلا  أ  اي  األاًر ة  مث البر ة ال  ة  ل
ورامممما ان اممممان مممممن ال ممممام الازممممل  لممممى تبسمممميم املشرو ام  يخ ممممجمل   مممم  

 ا  عد وحنعةا   ًبباي ألحش الرأ ّي والل   اةلر حس  الرأي اةلر. 
و لممى أي حممال: لمميت امل ممم البنمم  يف ةممذة املسممألة ا رئيممة   باممش األلممذ ابممشأ 

  الشعرى يف ال  ؤون األمة  لى ما  ر م.
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 ي األحاديث واألخبارالشورى ف

وةمذة علة من الروا ام العاردة  ن الرسعل األارم وأةمل بيتم  املا معمّي  لمي م 
 آدف التنية والس م يف باب املشعرة    ذارةا ألايت ا.

: )َممممن أراد أممممراي  شممماَوَر  يممم ح ود مممى  »أممملى اهلل  ليممم   وآلممم  وسممملم« مممن اللممميب 
 . (1)ةشي ألر شح األمعرح(

: )َممن أراَد أممراي  شماَوَر  يم ح اممرءي مسملزاي »ألى اهلل  لي  وآلم  وسملم«و ن الليب 
 . (2)و منَبُ  اهلل ألر ش أمعرة(

: )مممما تشممماَوَر دمممعما إدن ُةمممشوا ألر مممشح »أممملى اهلل  ليممم  وآلممم  وسممملم«و مممن اللممميب 
 . (3)أمرحةم(

ن : )ممما لمماَب َمممِن اسممتخاَر ود  َممشحَم َممم»أمملى اهلل  ليمم  وآلمم  وسمملم«و ممن اللمميب 
 .  (4)استشار(

: )إذا امممان أممممراؤام ليمممارام     »أممملى اهلل  ليممم  وآلممم  وسممملم «و مممن اللممميب 
وأ ليمماؤام هنمماؤام   وأمممرام  ممعرى بيمملكم      ممر األرض لممري لكممم مممن بطل مما  
وإذا اان أمراؤام  رارام   وأ لياؤام خب ؤام   ومل  كن أمرام  عرى بيلكم   بطن 

 .(1)األرض لري لكم من ظ رةا(
: )إذا امان أممراؤام ليمارام  وأ ليماؤام »أملى اهلل  ليم  وآلم  وسملم«و ن الليب 

هنمماؤام   وأمممرام  ممعرى بيمملكم      ممر األرض لممري لكممم مممن بطل مما   وإذا اممان 

                                                           

 .116الشر امللًعر:  - (4)
 . 228  3تعسري أبع العتعر:   - (2)
 . 4 ر115   75حبار األ عار:   - (3)
 . 11 ر216   5وسائل الشياة:   - (1)
 .328   3تعسري أبع العتعر:   - (4)
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أمممراؤام  ممرارام وأ ليمماؤام خب ؤاممم وأمممعرام إ   سممائكم   ممبطن األرض لممري لكممم 
 . (2)من ظ رةا(

: )ممما  ممبى  بمممش اشممعرة   ود سمماش »لمم  وسمملمأمملى اهلل  ليمم  وآ«و ممن اللمميب 
 .  (3)باستتلماء رأي(
: )د وحمشة أوحممش ممن الافمم    ود »أملى اهلل  ليمم  وآلم  وسمملم«و من اللمميب 

 . (4)م اةرة أًو  من املشاورة(
: )مما ممن رجمل  شماور أحمشاي إدن ةمشي »ألى اهلل  لي   وآل  وسلم«و ن الليب 
 . (5)إ  الر ش(

: )د  عالمممممن أحمممممشام أممممممراي  حممممما »اهلل  ليممممم  وآلممممم  وسممممملم أممممملى«و مممممن اللممممميب 
 . (1) ستشري(

َوَ ممماوحِرُةِم يفح اأَلِممممرح  و مممن ابمممن  بممماي دمممال: ملممما  رلمممم: 
  دمممال رسمممعل اهلل (2)

: )أمنا إن اهلل ورسعل  لتليمان  ل ا   ولكن جال ما اهلل »ألى اهلل  لي   وآل  وسلم«
 .(3)ر شاي   ومن ترا ا لمم  اشم  ياي( رمحة ألم     زن استشار مل م مل  اشم

: ) ممماوروا الالزممماء ال ممماوّي    مممأذا »أممملى اهلل  ليممم  وآلممم  وسممملم «و مممن اللممميب 
 . (4) رمتم  لى إم اء ذلب  تعالعا  لى اهلل(

أةل التبى  وأجال : )آخ من اإللعان »ألى اهلل  لي  وآل  وسلم «و ن الليب 
                                                           

  .1 ر131  74حبار األ عار:   - (2)
 .56  11تعسري أبع العتعر:   - (3)
 . 414  1تعسري  عر الًبلّي:   - (1)
 . 33   3جمز  البيان:   - (5)
 . 124مكارم األل إل:   - (4)
 .151سعرة آل  زران: اة ة  - (2)
 . 11   2الشرن امللًعر:   - (3)
 .28تعسري التسمي:   - (1)
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 . (5)مشعرتب من  اف اهلل تاا (
رون اةلمرة »ألى اهلل  لي  وآل  وسلم «الليب  و ن : ) اور املتبّي   الذ ن  ًؤ

رون  لى أ عس م يف أمعرام(  . (6) لى الش يا   و ًؤ
 : )اومرم ان تستشري ذا الرأي   وتطي  »ألى اهلل  لي  وآل  وسلم«و ن الليب 

 .  (1)أمرة(
لاادمممل اللاأممم  : )إذا أ مممار  ليمممب ا»أممملى اهلل  ليممم  وآلممم  وسممملم«و مممن اللممميب 

 .(2) ادبل  وإ ا  واخل ف  لي م   أن  ي  اهل  (
:)اسم ممشوا الاادممل تر ممشوا ود تا ممعة »أمملى اهلل  ليمم  وآلمم  وسمملم«و ممن اللمميب 

 . (3) تلشمعا(
 »املسممملم  «: )ممممن استشمممارة ألمممعة »أممملى اهلل  ليممم  وآلممم  وسممملم«و مممن اللممميب 

 . (4) أ ار  لي  بتري ر شة   بش لا  (
: ) ممن استشمار ألماة  أ مار  ليم  بمأمر »ألى اهلل  لي  وآل  وسلم« و ن الليب

 وةع  رى الر ش  ري ذلب  بش لا  (. 
: ) إذا استشممار أحممشام ألمماة  ليشممر »أمملى اهلل  ليمم  وآلمم  وسمملم«و ممن اللمميب 

  لي (. 
: )املستشممممار مممممؤمتن    ممممأذا استشممممري »أمممملى اهلل  ليمممم  وآلمممم  وسممملم«و مممن اللمممميب 

 ةع أا   للعس (. ليشر اا  »أحشام«

                                                           

 . 28تعسري التسمي:   - (5)
 .28لتسمي:  تعسري ا - (6)
 . 1611  ر342   8مستشر  العسائل:   - (4)
 . 41  ر115   72حبار األ عار:  - (2)
 . 1  ر411   8وسائل الشياة:   - (3)
 . 41أدب املعرد:   - (1)
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: )ممن أ مار  لمى أليم  بأمممر  المم انن » ألى اهلل  ليم  وآلم  وسملم«و ن الليب 
 الر ش يف  رية  بش لا  (. 

 . (1): )املستشار مؤمتن(»ألى اهلل  لي  وآل  وسلم«و ن الليب 
: )املستشمممممار ممممممؤمتن   واملستشمممممري »أممممملى اهلل  ليممممم  وآلممممم  وسممممملم«و مممممن اللممممميب 

 .  (2)ماان(
: )من استشري  أ ار بتري رأ   سلب  اهلل »ألى اهلل  لي  وآل  وسلم« و ن الليب
 .  (3)تاا  رأ  (

: )مممن  مش املسمملزّي  مم  مشممعرة  بممش »أملى اهلل  ليمم  وآلم  وسمملم«و من اللمميب 
 .  (4)برئم مل (

: )من استشارة ألعة املؤمن  لم عنن   »ألى اهلل  لي  وآل  وسلم«و ن الليب 
 . (5)ب (الل ينة سلب  اهلل ل

: )ممن  ماور واتكمل يف إم ماء مما  مرم »أملى اهلل  ليم  وآلم  وسملم«و ن اللميب 
َم اهلل تاا (  .(6)مث  شم  بش امن

: )املستشممار مممؤمتن إن  مماء أ ممار وإن »أمملى اهلل  ليمم  وآلمم  وسمملم«و ممن اللمميب 
  اء مل  شر(. 
 مرم  ن او »ألى اهلل  لي  وآل  وسلم«دال: ُسال رسمعل اهلل  و ن  ل  

 . (1) بال: )مشاورة ذوي الرأي مث اتبا  م(
                                                           

 . 114   1 عا  اللاا :   - (4)
 . 221   3تعسري أبع العتعر:   - (2)
 . 28تعسري التسمي:   - (3)
 . .و ي   ن أمري املؤملّي 8  ر11   72 عار:  حبار األ - (1)
 . 1621  ر346   8مستشر  العسائل:   - (5)
 . 28تعسري التسمي:   - (6)
 .311مكارم األل إل:   - (4)



 

 41 

 . (2)دال: )من استببل وجعة اةراء  رف معاد  اخلطأ( و ن  ل  
يف وأممميت  حملزممش بممن اولعيمممة دممال : )ا مممزم آراء  و ممن  لمم ن أممممري املممؤملّي 

الرجال با  ا إ  باض   مث الم أدرهبا ممن ال معاب وأبامشةا ممن ادرتيماب إ  ان 
اًر بلعسمممم  مممممن  اسممممتت  برأ مممم    ومممممن اسممممتببل وجممممعة اةراء  ممممرف معادمممم  دممممال: لمممم
 . (3)اخلطأ(

دممممال: )ا ممممربعا باممممض الممممرأي بممممباض  تعلءممممش ملمممم   و ممممن  لمممم  أمممممري املممممؤملّي 
 . (4)ال عاب(

دمممممال: )ادستشمممممارة  مممممّي اهلشا مممممة   ودممممممش لممممماًر ممممممن اسمممممتت   و مممممن  لممممم  
 .  (5)برأ  (

 م اوكزممماء  يزممما م مممى ممممن المممشةر دمممال : )امممما  مممن  لممم  أممممري املمممؤملّي 
  بعلعن  لبتم  ان  كعن ادلت ف إ  األبعاب لاشرة أوج : 

أوهلا:بيمممم اهلل  مممرن وجمممل لب ممماء  سمممك  والبيمممام حببممم  وأداء  ر ممم  إ  ان دمممال: 
 والساب : أبعاب من  ر ى  لشةم اللع  يف الرأي واملشعرة   وتبع ة اورم   

 . (1)وألذ األةبة ملا حيتا  إلي (
دال: )ممن اسمتبش برأ م  ةلمب   وممن  ماور الرجمال  و ن  ل  أمري املؤملّي 

 . (2) ارا ا يف  بعهلا(
 . (3)دال: )من  اور ذوي األلباب دلن  لى الر اد( و ن  ل  

                                                           

 . 2  ر421   8وسائل الشياة:   - (2)
 .5834  ر385  4من د حي رة العبي :   - (3)
 .11163  ر442 رر اوكم:   - (1)
 .125  ر411   66ر األ عار:  حبا - (5)
 . 1  ر455   8وسائل الشياة:   - (4)
 . 38  ر114   72حبار األ عار:   - (2)
 . 31  ر115   72حبار األ عار:   - (3)
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 .(4)دال: )مكتعب يف التعراة ومن مل  ستشر  لشم..( و ن  ل  
 . (5)دال: )د ظ ري ااملشاورة( و ن  ل  
 . (6)دال: )د م اةرة أًو  من املشاورة(  و ن  ل 
 . (7)دال: )ما  ط  من استشار( و ن  ل  

دال: )من ا ف  برأ    مل   ومممن اسمتت  بابلم   و ن  ل  أمري املؤملّي 
 .  (7)زل(

 . (8)دال: )د رأي ملن ا عرد برأ  ( و ن  ل  
 .   (1)شري(دال: )ا  ل اللاي رأ اي من د  ستت   ن رأي م و ن  ل  
مما حممض  لممى املشمماورة ألن رأي املشممري أممرف   ورأي  و ممن  لمم   دممال: )إمنن

 . (2)املستشري مشعب باهلعى(
 . (3)دال: )إذا  رمم  استشر( و ن  ل  

دممممممال: )إذا أم مممممميم أمممممممراي    أم مممممم  باممممممش الرون ممممممة ومراجاممممممة  و ممممممن  لمممممم  
 . (4)املشعرة(

                                                           

 . 1617  ر341   8مستشر  العسائل:   - (1)
 .5  ر425   8وسائل الشياة:   - (5)
 .424   8وسائل الشياة:   - (6)
 . 31  ر115   72عار:  حبار األ  - (7)
 . 4  ر11   8:   »رو ة  «الكايف  – (7)
 . 1611  ر341   8مستشر  العسائل:   - (8)
 . 11148  ر441 رر اوكم:   - (4)
 . 11141  ر441 رر اوكم:   - (2)
 . 11151  ر441 رر اوكم:   - (3)
 . 11151  ر441 رر اوكم:   - (1)
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 . (5)ورة(دال: )د  ستت  الاادل  ن املشا و ن  ل  
 . (6)دال: ) اوروا  اللف  يف املشاورة( و ن  ل  
 . (7)دال: )دمش أأماب املسم ش   ودش ألمطأ املستبش( و ن  ل  
 . (8)دال: )اعى باملشاورة ظ رياي( و ن  ل  
 .(1)دال: ) اور دبل أن تارم   كر دبل أن تبشم( و ن  ل  
 .  (1)ار(دال: )أعاب الرأي بأجالة األ ك و ن  ل  
 . (2)دال: )من استت  بابل   ل( و ن  ل  
 . (3)دال: )من  اور ذوي الابعل است اء بأ عار الابعل( و ن  ل  
 . (4)دال: ) ليب باملشاورة  أهنا  تيفة اورم( و ن  ل  

دممممممال: )مممممممن  ممممممماور ذوي الل ممممممى واأللبمممممماب    ممممممماز بمممممماللف   و ممممممن  لمممممم  
 . (5)وال عاب(

 . (6)من استشار الاادل ملب(دال: ) و ن  ل  
 . (7)دال: )املشاورة راحة لب وتا  لتري ( و ن  ل  أمري املؤملّي 

                                                           

 .11151  ر441 رر اوكم:   - (5)
 .11152  ر441 رر اوكم:   - (6)
 . 11156  ر441 رر اوكم:   - (7)
 . 11144  ر441 رر اوكم:   - (8)
 . 11154  ر441 رر اوكم:   - (1)
 . 561 ر57 رر اوكم:    - (4)
 . 11117  ر443 رر اوكم:   - (2)
 . 11181  ر443 رر اوكم:   - (3)
 . 11155  ر441 رر اوكم:   - (1)
 . 11181  ر442 رر اوكم:   - (5)
 .11171  ر442 رر اوكم:   - (6)
 . 11171  ر442 رر اوكم:   - (7)
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 . (8)دال: )املستشري متن ِّن من السبح( و ن  ل  
دال: )ح   لى الاادل أن   ي  إ  رأ   رأي الاب ء  و  م  و ن  ل  

 . (1)إ   لز   لم اوكزاء(
 . (1)بذوي األلباب سلب سبيل الر اد( دال: )من استاان و ن  ل  
دممال: )مممن لممرم املشمماورة مل  اممشم  لممش ال ممعاب مادحمماي  و لممش  و ممن  لمم  
 . (2)اخلطأ  اذراي(

 . (3)دال: )ما  ل من استشار( و ن  ل  
 . (4)دال: )ما استلبح ال عاب اًل املشاورة( و ن  ل  
 . (5)دال: ) حاَم امل اةرة املشاورة( و ن  ل  
 . (6)دال: ) حاَم ادست  ار املشاورة( و ن  ل  
 . (7)دال: )أخم عا الرأي خمض السباء  لت  سش ش اةراء( و ن  ل  

أدمممعل : خممممض المممرأي أي دلبنممم  ازممما عخمممض السمممباء وتمممشبر  عادبممم  حممما ظ مممر لممم  
 ال عاب. 

 . (8)دال: ) اور دبل أن تارم  وتعكنر دبل أن تبشم( و ن  ل  

                                                           

 . 11168  ر442 رر اوكم:   - (8)
 . 416  ر55 رر اوكم:   - (1)
 . 11183  ر442 رر اوكم:   - (4)
 . 11164  ر442 رر اوكم:   - (2)
 . 11174  ر442 رر اوكم:   - (3)
  .11165  442 رر اوكم:   - (1)
 .11145  ر441 رر اوكم:   - (5)
 .11146  ر441 رر اوكم:   - (6)
 .11162  ر441 رر اوكم:   - (7)
 .11154  ر441 رر اوكم:   - (8)
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 ل: )عمات اخليمر  م  املشاورة   واأللمذ بمبعل دا و ن  ل  
 . (1)الل ي (

 . (2)دال: )لعايف اةراء تكشع ا املشاورة( و ن  ل  
 . (3)دال: )املشعرة  ل  لب أعاب  ري ( و ن  ل  
 . (4)دال: )املستشري  لى ًرف اللفار( و ن  ل  
 . (5)دال: )املشاورة است  ار( و ن  ل  

 ل : )اومممممممممرم اللمممممممممم ر  مممممممممم  الاعادممممممممم    ومشممممممممماورة ذوي دممممممممما و مممممممممن  لممممممممم  
 . (6)الابعل(

 . (7)دال: )ليت ملاف  رأي( و ن  ل  
 . (8)دال: )من أ فبت  آراؤة  لبت  أ شاؤة( و ن  ل  
 . (1)دال: )د تستبش برأ ب   زن استبش برأ   ةلب( و ن  ل  
 . (11)دال: )من أ ف  برأ   ملك  الافر( و ن  ل  
أت   لى أ شائ ( ل  و ن    .(1)دال: )من استبش برأ   لعنم ًو

                                                           

 .11153  ر441 رر اوكم:   - (4)
 11172  ر441 رر اوكم:   - (2)
 11161  ر441 رر اوكم:   - (3)
 . 11161  ر442:   رر اوكم - (1)
 . 11143  ر441 رر اوكم:   - (5)
 . 11881  ر475 رر اوكم:   - (6)
 .7117  ر311 رر اوكم:   - (7)
 . 7111  ر311 رر اوكم:   - (8)
 .11111  ر443 رر اوكم:   - (1)
 . 7111  ر31 رر اوكم:   - (41)
 . 7111  ر347 رر اوكم:   - (4)
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 .(2)دال: )من دل  برأ    بش ةلب( و ن  ل  
 . (3)دال: )ما أ ف  برأ   إدن جاةل( و ن  ل  
 . (4)دال: )من استبش برأ   لاًر و رر( و ن  ل  
 . (5)دال: )ادسمتبشاد برأ ب  رلب  و  عر  يف امل اوي( و ن  ل  
 . (5)دال: )املستبش مت عر يف اخلطأ والتلح( ل  و ن  

( و ن  ل    .(6)دال: )من استبش برأ   زلء
 . (7)دال: )امزعا  بعلكم    أ   من الًبة هبا  كعن اخلطأ( و ن  ل  

دمممممال: )حممممم   لممممممى الاادمممممل ان  سمممممتشمي ادسم ممممماد   و مممممم   و مممممن  لممممم  
 . (8)ادستبشاد(

 .(1)شاد ادستبشاد(دال: )بات ادستا و ن  ل  
دممال: )لممري ممممن  ممماورم ذوي الل ممى والالممم   وأولممعا التفممارب  و ممن  لمم  

 . (1)واورم(
 دال: )رأي الشيمل أح ن إ  من حيلة الشباب(. و ن  ل  

                                                           

 . 7188  ر347 رر اوكم:   - (2)
 . 7188  ر347 رر اوكم:   - (3)
 . 7112  ر347 رر اوكم:   - (1)
 . 865  ر65 رر اوكم:   - (5)
 . 864 ر 65 رر اوكم:   - (5)
 . 7111  ر347 رر اوكم:   - (6)
 .517  ر56 رر اوكم:   - (7)
 . 483  ر55 رر اوكم:   - (8)
 .7185  ر347 رر اوكم:   - (1)
 .11176  ر442ر اوكم:   ر  - (4)
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دال: )رأي الشيمل أح ن إ  من َجَلشح الت م( و ن  ل  
(2) . 

 أدعل: ا َلَش: البعة والششة وال  بة.
: ) ود تشللن يف مشمعرتب  »يف   شة ملالب األ م  «ال: د و ن  ل  

خبمممي ي  امممشل بمممب  مممن الع مممل و امممش  العبمممر  ود جبا ممماي   ممماعب  مممن األممممعر   ود 
حر  اي  ر ن لب الشرة با عر    أن البخل وا نب واور   رائمر  ما جيزا ما سمعء 

 . (3)ال ن باهلل(
رأي أممممممممش بب دممممممممال: )استشممممممممر  ممممممممشو  الاادممممممممل   إحممممممممذر  و ممممممممن  لمممممممم  

 . (4)ا اةل(
 . (5)دال: )من  ل مشرية بطل تشبرية( و ن  ل  
 . (6)دال: )رأي ا اةل  ردى( و ن  ل  

أدعل: ردى: أي سبح وةلب   وأرداة  م  البامر أي أسمبط   ي ما   أردى الرجمل 
 أي أةلك . 

 . (1)دال: )رأي الرجل  لى دشر  ربت ( و ن  ل  
 . (2)ي الابعل تأمن الرلل واللشم(دال: ) اور ذو  و ن  ل  
 .(3)دال: ) ماور  م  أممعر  الذ ن  شعن اهلل تر ش( و ن  ل  
دال: )د تشمران يف مشمعرتب حر  ماي   معن  ليمب الشمر و مر ن  و ن  ل  

                                                           

 . 11  ر178   71حبار األ عار:   - (2)
 .1621  ر341   8مستشر  العسائل:   - (3)
 .11186  ر442 رر اوكم:   - (1)
 .11117  ر443 رر اوكم:   - (5)
 .1182  ر75 رر اوكم:   - (6)
 .11146  ر444 رر اوكم:   - (4)
 .11178  ر442 رر اوكم:   - (2)
 .11177  ر442 رر اوكم:   - (3)
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 . (4)لب الشنرة(
دال: )د تستشر الكذاب    أ   االسراب  بمرب  ليمب البايمش  و ن  ل  

 . (5)و باش  ليب البر  (
دممال: )أ  ممل مممن  مماورم ذو التفممارب   و ممر مممن دار ممم ذو  و ممن  لمم  

 .  (6)املاا  (
دمممال: )د تممشللن يف مشمممعرتب خبممي ي  ياممشل بمممب  ممن الب مممش  و ممن  لمم  
 . (7)و اش   العبر(

دممممممال: )مممممممن استشممممممار ذوي الل ممممممى واأللبمممممماب    مممممماز بمممممماورم  و ممممممن  لمممممم  
 . (1)والسشاد(

 .(2)و  واسمة لم (دال: )د تشاور  ش و ن  ل  
 . (3)دال: )د تشاورن يف أمر  من جي ل( و ن  ل  
 . (2)دال: )ج ل املشري ة   املستشري( و ن  ل  
 . (4)دال: )مشاورة ا اةل املشع  لطر( و ن  ل  
 . (5)دال: )مشاورة اوازم املشع  ظعر( و ن  ل  

                                                           

 . 11111  ر442 رر اوكم:   - (1)
 .11112  442 رر اوكم:   - (5)
 . 11175  ر442 رر اوكم:   - (6)
 . 1621  ر341   8مستشر  العسائل:   - (7)
 .11182  ر442 رر اوكم:   - (4)
 .11188  ر442 رر اوكم:   - (2)
 .11187  ر442 رر اوكم:   - (3)
 .1117  ر73 رر اوكم:   - (2)
 .11185  ر442 رر اوكم:   - (1)
 . 11184  ر442 رر اوكم:   - (5)
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 . (6)ي(دال: )رأي الاادل  لف  ورأي ا اةل  رد و ن  ل  
 . (7)دال: )اللفع  د رأي ل ( و ن  ل  
 . (8)دال: ) اور يف حش ًب الذ ن  ا عن اهلل( و ن  ل  
 دال:  يزا اتب  إ  أةل م ر وازش بن أِب بكر )وا  م   و ن  ل  

 . (1)املرء إذا استشار (
 . (2)دال : )ممن  مش مستشرية سل  تشبرية( و ن  ل  أمري املؤملّي 

دال: )ظُلم املستشري ظُلما وليا ةا(  ل  و ن 
(3) . 

دمممال: )ليا مممة املستسممملم واملستشمممري ممممن أ  ممم  األممممعر  وأ  مممم  و مممن  لممم  
 . (4)الشرور  ومعج   ذاب الساري(

دمممال: ) لمممى املشمممري ادجت ممماد يف المممرأي   ولممميت  ليممم   مممزان  و مممن  لممم  
 .  (5)اللف (

 . (6)دال: )اللفاجة تسل الرأي( و ن  ل  
 أدعل: السل: اهلرال وال ا . 

 .(7)دال: )اللفا   عسش الرأي( و ن  ل  

                                                           

 . 414  ر55 رر اوكم:   - (6)
 . 853  ر65 رر اوكم:   - (7)
 . 4  ر426   8وسائل الشياة:   - (8)
 . 11  ر313   74حبار األ عار:   - (4)
   11111  ر443 رر اوكم:   - (2)
 . 11111  ر443 رر اوكم:   - (3)
 . 11112  ر443 رر اوكم:   - (1)
 . 11116  ر443 رر اوكم:   - (5)
 . 14  ر341   68حبار األ عار:   - (6)
 .853  ر65 رر اوكم:   – (7)
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 . (8)دال: )اخل ف   شم الرأي( و ن  ل  
 . (1)دال: )اخل ف   شم اةراء( و ن  ل  
 .  (2)دال: ) ر اةراء ما لال  الشر اة( و ن  ل  
 . (3)دال: )أ ر الرأي بل   املستشري( و ن  ل  
 .(4)ل: )من لال  املشعرة ارتبب(دا و ن  ل  
 . (5)دال: )د تستتشن املشري( و ن  ل  

دال: ) أيت  لى اللاي زمان د  برءب  يم  إدن املاحمل    و ن أمري املؤملّي  
ود   رف  ي  إدن العماجر   ود   ما   يم  إدن املل م     امشُّون ال مشدة  يم  ُ رمماي 

اسمممتطالة  لمممى اللممماي    المممش ذلمممب  كمممعن السممملطان   وأممملة المممرحم ملءممماي   والابمممادة 
 . (6)اشعرة اللساء  وامارة ال بيان  وتشبري اخل يان(

دممال: )إ نمما  ومشمماورة اللسمماء م إد مممن جربممم بكزممال  و ممن أمممري املممؤملّي 
 . (7) بل م  ان رأ  ن جير إ  اإل ن   و رم ن إ  وةن(

 . (8)دي إ  ال عاب(دال:)الشراة يف الرأي تؤ   ن أمري املؤملّي 
 .(1)دال: )آ ة املشاورة ا تباض اةراء(  ن  ل  

                                                           

 . 341   68حبار األ عار:   - (8)
 . 616  ر215هن  الب  ة: لطبة  - (4)
 .11115  ر443 رر اوكم:   - (2)
 .11113  ر443 رر اوكم:   - (3)
 .11116  ر443 رر اوكم:   - (1)
 .11111  ر443 رر اوكم:   - (5)
 . 183  ر287   52حبار األ عار:   - (6)
 . 56. ر253   111حبار األ عار:   - (7)
 . 15876  ر452   13مستشر  العسائل:   - (8)
 . 11113  ر442 رر اوكم:   - (4)
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دال: )استشر أ شاء  تارف من رأ  م مبمشار  مشاومم ومعا م    ن  ل  
 .  (2)مباأشةم(

دممال: )حمم  املستشممري إن  لزممم َأن لمم  رأ مماي أ ممرم   ممن  لمم  بممن اوسممّي  
 . (3) لي   وإن مل تالم أر شت  إ  من  الم(

دال: )أمنا ح  املستشري  ان ح ر  ل   » لي زا الس م«ل  بن اوسّي  ن  
وجممم  رأي ج مممشم لممم  يف الل مممينة   وأ مممرم  ليممم  اممما تالمممم ا مممب لمممع المممم مكا ممم  
 زلم ب   وذلب ليكن ملب يف رمحمة ولمّي    مان اللمّي  مع ت العحشمة  وان التلم  

برأ   وتر ى ب    عحش من مع   األ ت  وان مل حي ر  ل  رأي و ر م ل  من تً 
للعسب دللت   لي    وأر شت  إلي    كلم مل تأل  لرياي  ومل تشلرة   ناي  ود حعل 

 . (4)ود دعة إدن باهلل(
يف د ائ : )الل م أمل  لمى ازنمش وآلم   » لي زا الس م« ن  ل  بن اوسّي 

  وتمممممممممعل  يف جمممممممممرياين وممممممممممعا ن الامممممممممار ّي حببلممممممممما   وامللابمممممممممذ ن أل مممممممممشائلا   بأ  مممممممممل
ود تمب   وو بم م إلدامة ُسلتب   واأللذ اناسن أدبب  م  إر ماإل  مايع م وسمشن 

 للت م   و يادة مر   م   وةشا ة مسم شةم  وملماأنة 
 .(1)مستشريةم(

دمال: )حم   املشمري  ليمب أن د تت زم   » لي زا الس م« ن  ل  بن اوسّي 
 . (2) زا د  عا بب من رأ     ان وا بب محشم اهلل(

دممال: )وأمنمما حمم  املشممري إليممب  مم  تت زمم  امما  عدعممب   ممن  لمم  بممن اوسممّي 

                                                           

 . 11171  ر442كم:   رر او - (2)
 . 1  ر131   11وسائل الشياة:   - (3)
 . 2  ر18   71حبار األ عار:   - (1)
 . 36ال نيعة السفاد ة: د اء الردم  - (4)
 . 1  ر131   11وسائل الشياة:   - (2)
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مما ةمم  اةراء وت ممرف اللمماي  ي مما والممت   م     ليمم  مممن رأ مم  إذا أ ممار  ليممب    أمنن
 كن  لي    يف رأ   باخليار إذا امزم رأ  .  أما مزت      عز لب إذا امان  لمش  

لممى ممما بممشا لممب مممن أ ممخا  رأ مم  وحسممن  ممن  سممتن  املشمماورة   ود تممشت  ممكرة  
مشمممعرت     مممأذا وا بمممب محمممشم اهلل ودبلمممم ذلمممب ممممن أليمممب بالشمممكر   واألرأممماد 

 . (3)باملكا ام يف مًل ا   ان  رت إليب ود دعة إدن باهلل..(
دمممال: )يف التمممعراة أربمممماة أسمممطر: ممممن د  ستشمممري   مممن أِب جاعمممر ال مممادإل 

 .  (4) لشم..(
 . (5)دال: )د م اةرة أًو  من املشاورة(  ن أِب جاعر ال ادإل 
 ا   دال: )إن ا اةل من    ن أمري املؤملّي   ن أِب جاعر ال ادإل 

 . (1) مشن  عسم  اما ج ل من مار ت  للالم  املاي   وبرأ   مكتعياي(
أمملى اهلل  ليمم  وآلمم  «دممال:  يزمما أوأممى بمم  رسممعل اهلل   ممن أِب  بممش اهلل  

 . (2)ال: )د م اةرة أًو  من املشاورة(ا   د  لياي  »وسلم
 لنم  : )ان أمري املؤملّي » لي م الس م« ن آبائ    ن أِب  بش اهلل 

 . (3)أأناب  يف جملت واحش أربازائة باب  نا   ل  للزسلم يف د ل  ود ياة(
 . (4): )ما  ط  امرؤ استشار(دال أِب  بش اهلل 
 . (5)أمر بأاًر من املشعرة  ي ( : )د است  ار يف ن أِب  بش اهلل 

                                                           

 . 166   11مستشر  العسائل:   - (3)
 . 62  ر357   13حبار األ عار:   - (1)
 . 4  ر18   8:  » رو ة «الكايف  - (5)
 . 1  ر215   74حبار األ عار:   - (4)
 . 2  ر424   8وسائل الشياة:   - (2)
 . 1  ر81  11حبار األ عار:   - (3)
 . 1616  ر341   8مستشر  العسائل:   - (1)
 . 36  ر21   1:   »أأعل  «الكايف  - (5)
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 . (6): )لن   لب امرؤ  ن مشعرة(و ن أِب  بش اهلل  
ألى اهلل «دال: ديل لرسعل اهلل  » لي م الس م« ن جاعر بن ازش  ن أبي  

 . (7)ما اورم ؟ دال: )مشاورة ذوي الرأي واتبا  م( » لي   وآل  وسلم
تشماور  يمم  أحمشاي حما تشماور ربمب. : )إذا أردم أممراي  م   ن أِب  بش اهلل 

 دال الراوي: دلم: واي  أ اور رِب؟. 
 دال تبعل: استخري اهلل مائة مرة   مث تشاور اللاي    انن اهلل جيمري لب 

 . (1)اخلرية  لى لسان من أح (
دممال: )إذا أراد أحممشام أمممراي  مم   شمماورن  يممم  أحممشاي حمما   ممن أِب  بممش اهلل 
ار  وتاا   يم  . دلمم: ومما مشماورة اهلل؟ دمال:  بمشأ  يسمتخري اهلل  بشأ و شاور اهلل تب

 ي  أودي   مث  شاور  ي     أذا بشأ باهلل تبار  وتاما  أجمرى اهلل لم  اخلمرية  لمى لسمان 
 . (2)من  شاء من اخلل (

: ) مما حسممن  إذا أُ رلممم بممب  ممن اوسممن بممن را ممش دممال: دممال أبممع  بممش اهلل 
ش من أةمل اخلم ف   ولكمن اذارةما لمباض إلعا مب   أ مب  ازلة    تشك ا إ  أح

لممن تاممشم ل مملة مممن أربمم  ل ممال: اممما اعا ممة م اممال م واممما ماع ممة جبمماة أو د ممعة 
 . (3)تستفاب أو مشعرة برأي(
: )دمممممال لبزمممممان دبلممممم : إذا سا ممممممرم ممممممم  دمممممعم    مممممأاًر  مممممن أِب  بمممممش اهلل 

استشمارو    مث د تامرم   حما استشارمم يف أمر  وأمعرةم.. واج مش رأ مب هلمم إذا 
 تًبمممممممممممممممم وتل مممممممممممممممر   ود  ممممممممممممممم  يف مشمممممممممممممممعرة   حممممممممممممممما تبمممممممممممممممعم  ي ممممممممممممممما وتبامممممممممممممممش 

                                                           

 . 4  ر424   8وسائل الشياة:   - (6)
 . 1  ر424   8  وسائل الشياة: - (7)
 . 4  ر253   88حبار األ عار:   - (4)
 . 1  ر252   88حبار األ عار:   - (2)
 . 18  ر217   78حبار األ عار:   - (3)
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 وتأاممممممل وت ممممممل    وأ ممممممم مسممممممتازل  كرتممممممب وحكزتممممممب  ممممممم  مشممممممعرتب    مممممممأن 
 . (4)ممن مل عنض الل ينة ملمن استشارة   سلب  اهلل رأ     و رت مل  األما ة(

 . (1) ن  شعن رهبم(: )استشريوا يف أمرام الذ  ن أِب  بش اهلل 
: )إذا أراد أحممشام ان   ممن إسممناإل بممن  زممار دممال : دممال أبممع  بممش اهلل 
  شمي أو  بي  أو  شلل يف أمر  ليبتشئ باهلل و سأل . 

 دال: دلم:  زا  بعل؟.
دمممال:  بمممعل: الل مممم إين أر مممش امممذا وامممذا   مممان امممان لمممرياي   يف د ممم   ود يممماي  

ة    وان اممان  ممراي يف د مم   ود يمماي   اأممر   وآلممريت  و اجممل أمممري وآجلمم    يسممر 
 ممم   رب ا مممرم    لممم  ر مممشي وان ارةتممم   وأبتممم   عسممم   مث  ستشمممري  شمممرة ممممن 
املممؤملّي    ممأن مل  بممشر  لممى  شممرة  ومل   مم  إدن مخسممة   يستشممري مخسممة مممرتّي   
 ممأن مل   مم  إدن رجلممّي  ليستشممراا مخممت مممرام   ممأن مل   مم  إدن رجمم ي واحممشاي 

 . (2)يستشرة  شر مرام( ل
: )املسمممممتبش برأ ممممم  معدمممممعف  لمممممى ممممممشاحض  مممممن األممممممام جاعمممممر ال مممممادإل 

 . أدعل: املشح ة: املرلبة واملرلة.(3)الرلل(
: )ًم ا ةمن داأمزام ال  مر :  » لي زا الس م« ن اإلمام جاعر بن ازش 

 . (4)رجل استكًر  زل   و س  ذ عب   وأ مف  برأ  (
  طزان ذو الكم  م  الًلاء اوسن  ود البليل  : )د ن أِب  بش اهلل 

                                                           

 . 2515  ر216   2من د حي رة العبي :   - (1)
 و ي  )استشر يف أمعر (.  15564  ر32   12وسائل الشياة:   - (4)
 . 3  ر252   88حبار األ عار:   - (2)
 . 1611  ر342   8مستشر  العسائل:   - (3)
 . 6  ر73   1وسائل الشياة:   - (1)
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 . (1)التفربة املاف  برأ   يف رئاسة(
: )مممن أ فمم  بلعسمم  ةلممب   ومممن أ فمم  برأ مم  ةلممب   ممن أِب  بممش اهلل 
دمال: داو مم املر مى    شمعيت م بمأذن اهلل   » لي زما السم م«وان  يسى بمن ممرمي 

ملعتى    أحييت م بمأذن اهلل  و ا مم وأبرأم األاز  واألبر  بأذن اهلل   و ا م ا
 األمح     لم أدشر  لى إأ ح . 
  بيل:  ا رور اهلل وما األمح ؟.

دممال: املافمم  برأ مم  و عسمم    الممذي  ممرى الع ممل المم  لمم  د  ليمم   و عجمم  اومم   
 . (2)ال  للعس    ود  عج   لي ا حباي    ذا  األمح  الذي د حيلة يف مشاوات (

: »أممملى اهلل  ليممم  وآلممم  وسمممملم«دمممال: دمممال رسممممعل اهلل    مممن أِب  بمممش اهلل
)مشاورة الاادل اللاأ  ر ش وعنا وتع ي  من اهلل    أذا أ ار  ليب اللاأ  الاادمل 

 . (3) أ ا  واخل ف   ان يف ذلب الاط (
إذا أممماش امللمممم دمممال:   دمممال: )امممان أممممري املمممؤملّي    مممن أِب  بمممش اهلل 

لمممماة ً ًممممة : املمممماجن   واألمحمممم    والكممممذاب . أممممما  لبتمممم  للزسمممملم ان  تفلمممم  مؤا
األمح :  أ   د  شري  ليب خبري  ود  رجى ت رف السعء  لب   ولع اج مش  عسم  

 وراا أراد ملعاتب   ر     زعت  لري من حيات    وسكعت  لري ممن 
 .(1) طب   وبُاَشة لري من درب (

 بمممعل : دمممم بممماو     دمممال: )هاتممم   بممممعل امممان أِب   مممن أِب  بمممش اهلل 
 . (2)واألمّي من لشى اهلل واستشر يف أمعر  الذ ن  شعن رهبم(

                                                           

 . 14  ر115   75حبار األ عار:   - (4)
 . 211  ر138   1مستشر  العسائل:   - (2)
 . 6  ر426   8وسائل الشياة:   - (3)
 . 61  ر376   2:   »أأعل  «الكايف  - (4)
 . 28  ر116   71حبار األ عار:   - (2)
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: )ممممما علمممم  أحممممشام إذا ورد  ليمممم  ممممما د دبممممل لمممم  بمممم  ان  ممممن أِب  بممممش اهلل 
 ستشممري رجمم ي  مماد ي لمم  د ممن وورت   مث دممال أبممع  بممش اهلل: أمنمما أ ممم  إذا  اممل ذلممب مل 

 .(3)ري األمعر وادرهبا إ  اهلل( ذل  اهلل بل  ر ا  اهلل ورماة خب
 : )استشمممممر الاادمممممل ممممممن الرجمممممال المممممعرت    ا مممممم  د  مممممأمر  مممممن أِب  بمممممش اهلل 

 . (4)إدن خبري   وإ ا  واخل ف    ان ل ف العرت الاادل معسشة  م  الش ن والش يا(
 لي زما « ن سمعيان الًمعري دمال: لبيمم ال مادإل بمن ال مادإل جاعمر بمن ازمش 

 :  ممما بمممن رسمممعل اهلل  أوأممم .  بمممال  : ) ممماور يف أممممر  المممذ ن  بلمممم لممم »السممم م
 . (5) شعن اهلل  ر وجل(
 . (6):)د تشاور أمح  جي ش لب  عس  ود  بل  ما تر ش( ن أِب  بش اهلل 
: ) مممماور  ممممم  أمممممعر   مممما  بت مممم  الممممش ن   مممممن  يمممم  مخممممت  ممممن ال ممممادإل 

 اسمتازل اخلزسمة وا مرم ل ال:  بل  و لم  و ربة  و     وتبعى   مان مل  مش 
وتعال  لى اهلل    ان ذلب  ؤد ب إ  ال عاب   وما اان من أمعر المش يا الم  ةم  
 ري  ائمشة إ  المش ن  ار  م ا ود تتعكمر  ي ما    ا مب إذا  المم ذلمب أأمبم برامة 
الايش وح وة الطا ة   ويف مشعرة ااتساب الالم   والاادل من  ستعيش مل ا  لزاي 

تشل ب   لى احمل عل من املراد  ل  ومًل املشعرة م  أةل ما مًمل التعكمر جش شاي  و س
يف للمم  السممزاوام واألرض و لائ زمما وامما  يبممان  ممن الابممش أل مم  الزمما تعكممر  ي زمما 
 ا  يف حبعر  عر املار ة وازداد هبزا ا تبماراي و بيلماي ود تشماور ممن د   مشد   بلمب 

اورم ممممن   مممشد  دلبمممب  ممم  ختالعممم   يزممما وان امممان مشممم عراي بالابمممل والمممعرت  وإذا  ممم
 ستشمممري بممم   ليمممب   وإن امممان خبممم ف ممممراد   مممأنن الممملعت  زممم   مممن دبمممعل اوممم  

                                                           

 . 11  ر426   8وسائل الشياة:   - (3)
 . 5  ر254   88حبار األ عار:   - (1)
 . 1615  ر344  8مستشر  العسائل:   - (5)
 . 117  ر221   75حبار األ عار:   - (6)
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ودمال اهلل  َوَ ماوحِرُةِم يفح اأَلِممرح  ول   ا  لش دبمعل اوبمائ  أبمّي. دمال اهلل تاما : 
لَمُ ِم تاا :   . (1)أي متشاورون  ي ( َوأَِمُرُةِم ُ عَرى بَميمِ

: ) ما  زمار إن المم حتم  ان  زار الساباً  دال: دال أبع  بش اهلل  ن  
تسمتت  لمب اللازمة   وتكزمل لمب املمعدة م املمرونة م وت مل  لمب املايشمة   م  تستشمر 
 الابممممممممممممممممممممممممممش والسممممممممممممممممممممممممممعلة يف أمممممممممممممممممممممممممممر    ا نممممممممممممممممممممممممممب إن ائتزلممممممممممممممممممممممممممت م لمممممممممممممممممممممممممما ع   

 وان حشًع  اذبع    وان  كمبم لمذلع    وان و مشو  ممع شاي مل  
 . (1)  شدع (

: )إن املشممممممعرة د تكمممممعن إدن حبمممممشودةا    زمممممن  ر  ممممما و مممممن أِب  بمممممش اهلل 
 حبشودةا وإدن اا م م رنما  لى املستشري أاًر من ملعات ا ل . 

  أوهلا: أن  كعن الذي تشاورة  اد ي. 
 والًا ية: أن  كعن حراي متش لاي. 

 والًالًة: أن  كعن أش باي مؤالياي. 
ى سر    يكعن  لز  بم  االزمب بلعسمب  مث  سمم ذلمب والراباة: أن تطلا   ل

و كتز . أ   إذا اان  ماد ي ا تعامم اشمعرت    وإذا امان حمراي متمش لاي أج مش  عسم  يف 
الل مممينة لمممب   وإذا امممان أمممش باي مؤاليممماي امممتم سمممر  إذا أًلاتممم   لمممى سمممر   وإذا 

 . (2)ينة(أًلات   لى سر    كان  لز  ب  االزب ب  متم املشعرة  وازلم الل 
 بمممال: جاتممممب  دمممال: أتمممى رجمممل إ  أممممري املمممؤملّي   مممن أِب  بمممش اهلل 

 . (3)املستشار مؤمتن((: مستشرياي..  بمال 
: » أملى اهلل  ليم  وآلم  وسمل« من آبائم   من اللميب    من اإلممام ال مادإل 

                                                           

 .1618  ر345-344   8مستشر  العسائل:   - (4)
 . 1  ر11   72حبار األ عار:   - (4)
 . 8  ر426   8لشياة:  وسائل ا - (2)
 . 1  ر337   43حبار األ عار:   - (3)



 

 58 

 )ممن 
 . (4)استشارة ألعة املؤمن  لم عن   الل ينة سلب  اهلل لب (

: )مممن استشممار ألمماة  لمممم  ل ممن  اممض الممرأي سمملب  اهلل هلل  ممن أِب  بممش ا
 . (1) ر وجل رأ  (

: )د تكمممع نن أول مشمممري  وإ ممما  والمممرأي العطمممري  و لممم   مممن أِب  بمممش اهلل 
ار ال الك م  ود تشر  لى مستبش برأ    ود  لى و ش  ود  لى متلعِّن  ود  لمى 

 ممممان التزمممماي معا بتمممم  لممممؤم   وسممممعء  ممممع   ولمممم  اهلل يف معا بممممة ةممممعى املستشممممري  
. أدممعل: العطمري: اممل ممما ا فممل  من إدراامم   بممال: ةممذا رأي (2)ادسمتزات ملمم  ليا ممة(

  طري  أي من  ري رؤ ة. 
 الع ش: أي ال اي  الابل األمح .

 .(3): )د تشر  لى املستبش برأ  (و ن أِب  بش اهلل 
بالسممي      : يف وأمميت : )ا لممم انن  ممارب  لممو ممن اإلمممام ال ممادإل 

وداتلممممم  لمممممع ائتزلممممم  واستل مممممن  واستشمممممارين مث دبلمممممم ذلمممممب ملممممم    ألد مممممم إليممممم  
 .  (4)األما ة(

: )ً ًة د  اذر املرء  ي  : مشماورة  اأم    وممشاراة حاسمش   ن ال ادإل 
والتنبن  إ  اللاي(
(5) . 

: اممان  بممعل د جيلممت يف : إنن أمممري املممؤملّي    ممن معسممى بممن جاعممر 

                                                           

 . 1621  ر346   8مستشر  العسائل:   - (1)
 . 5  ر363   2:   »أأعل  «الكايف  - (4)
 . 37  ر114   72حبار األ عار:   - (2)
 . 1611  ر342   8مستشر  العسائل:   - (3)
 . 8  ر223   13وسائل الشياة:   - (1)
 . 117  ر232   75حبار األ عار:   - (5)
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لت إدن رجل  ي  ً ا ل مال: )جييم  إذا ُسمال   و لطم  إذا  فمر البمعم أشر اجمل
 ممن الكمم م   و شممري بممالرأي الممذي  يمم  أمم ر أةلمم    زممن مل  كممن  يمم   مم ء مممل ن 

 . (1) فلت   ع أمح (
: )إر مماد  دممال : دمال  لم  بمن اوسمّي   من اإلممام معسمى بمن جاعمر 

 .(2)املستشري د اء و  اللاِّزة(
: ) مما ةشممام   مشمماورة الاادممل اللاأمم  ُعممن  عسممى بممن جاعممر  ممن اإلمممام م

وبراممة ور ممش وتع يمم  مممن اهلل    ممأذا أ ممار  ليممب الاادممل اللاأمم     أ مما  واخلمم ف  
 . (3) انن يف ذلب الاط (

: )من استشمار مل  امشم  لمش ال معاب مادحماي   ن اإلمام معسى بن جاعر 
 . (4)و لش اخلطأ  اذراي(

دمممال : دممال :رسممعل اهلل   ممن آبائم     ممن  لم   ا  من أِب اوسممن الر م
) ممما  لممم  : د تشممماورن جبا ممماي    ا ممم    مممي   ليمممب  »أممملى اهلل  ليممم  وآلممم  وسممملم«

املخر    ود تشاورن خبي ي    ا    ب ر بب  ن  ا تب  ود تشاورن حر  ا    ا م  
  ر ن لب  رةا   وا لم إن ا نب والبخل واور   ر مرة 

 . (1)ال ن( جيزا ا سعء
 من رسمعل اهلل  » لمي م السم م« ن  ل  بمن معسمى الر ما  من أبيم   من آبائم  

 دممممممممال: )ممممممممما مممممممممن دممممممممعم اا ممممممممم هلممممممممم مشممممممممعرة  »أمممممممملى اهلل  ليمممممممم  وآلمممممممم  وسمممممممملم«
 ن ر ما م من اه  ازش و م أو حاممش أو ازمعد أو م أمحمش  مادللعة يف مشمعرمم 

                                                           

 . 1533  ر154   1مستشر  العسائل:   - (4)
 . 12. ر21   1:   »أأعل  «الكايف  - (2)
 (. و ي  ) ن أِب  بش اهلل  6  ر426   8وسائل الشياة:   - (3)
 . 1611  ر342   8مستشر  العسائل:   - (1)
 . 47  ر386   67حبار األ عار:   - (4)
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 . (2)إدن لري هلم(
 : )أنن املشعرة مباراة. دال اهلل تاما  للبيم  يف حش  و ن أِب جاعر ا عاد 

 ا    ل م واسمتتعر هلممم و ماورةم يف األممر  مأذا  رممم  تعامل  يف اكم اتاب : 
 لى اهلل إن اهلل حي  املتعالّي 

(3). 
 . (4): )ما حار من استخار  ود  شم من استشار(و ن أِب جاعر ا عاد 

)لممماًر  » لمممي م السمم م« املممؤملّي و ممن أِب جاعممر ا مممعاد  ممن آبائمم   مممن أمممري
 . (5)بلعس  من استت  برأ  (

 

                                                           

 . 17758  ر131   15تشر  العسائل:  مس - (2)
 .34  ر113   72حبار األ عار:  - (3)
 . 8  ر265   8وسائل الشياة:   - (1)
 . 1  ر18   72حبار األ عار:   - (5)
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 الحزب وأقسامه

 
اومممرب  «يف تع ممميل اومممرب حممما  كمممعن رُالممماي ملمممن  ر مممش الازمممل يف ةمممذا اإلًمممار 

  ودممش اتبلممما بامممض األمممر يف ذلمممب يف اتممماب  بمم  السياسمممة جمل وةمممذا »املرجامم  ًباممماي 
 با تبمممممممممار إن الشعبراًيمممممممممة الع مممممممممل املمممممممممات إ  علمممممممممة ألمممممممممرى ممممممممممن ذلمممممممممب  وذلمممممممممب 

يف   مممممم اوكمممممم تاتزمممممش وبشمممممكل أسممممماٍي  لمممممى مار مممممة ماةيمممممة  (1)»ادستشمممممار ة  «
وحبيبت ا وأسباهبا و تائف ا   لكعهنا ذام تأًري ابري و امال يف اويماة  »األحراب «

السياسممممية وادجتزا يممممة لكممممل  مممما  وحكعمممممة تممممأًرياي سمممملبياي  ممممم  األحممممراب امللنر ممممة 
تمع رم يف اومرب  مرور ومعاأمعام لاأمة  ذار اةما بالتع ميل يف   وإجيابياي  يزا لمع

 .»ال يا ة ا ش شة  «و  »السبيل إ  إهناض املسلزّي  «اتاِبن 
با ممممتبارة ال مممزا ة الازليمممة  »تامممشد األحمممراب  «ازممما تاتزمممش متامممماي  لمممى   مممام 

ا مم للنعاظ  لى الشعبراًيمة واويلعلمة دون ادسمتبشاد يف تمار مل الشماعب   ولبمش ا
ممٍ  بممّي ةممؤدء  ود تممرال امل مملنة املشممماة  زممٍ  مممن األ ممراد تشممكل  امممل تكتممٍل و زن
األ راد ولكن وجعد م لنٍة مشمماٍة بمّي  مشٍد أو  امة ممن األ مخا  د  كعم  ألن  

                                                           

ود  عى إن اإلمام املؤل   رى وجعد  عارإل بّي الشعبراًية التربيمة وادستشمار ة اإلسم مية ذارةما  - (4)
 ياسة وإليب با  ا: يف اتاب  العب  الس

السممميادة يف الل مممام المممشعبراً  ةممم  للشممما   ااممم  أن الشممما  ةمممع سممميش  عسممم  ولممميت ةلممما  دمممعة -1    
أ لممممى سمممملطة مممممن الشمممما  . بيلزمممما السمممميادة يف   ممممام الشممممعرى للبمممما عن ) البممممرآن الكممممرمي والسممممملة أي 

واألئزمة  لمي م التبيمش هبمذة  األحكام(  نا اوماام دبمش أن   م  للبما عن اإلهلم .. بمل وحما األ بيماء
 البعا ّي. 

الشممما  ةمممع المممذي  سمممنن البمممعا ّي يف الل مممام المممشعبراً   بيلزممما يف اإلسممم م دحممم  ألحمممش يف سمممن -2    
لممم  ممممن  البمممعا ّي   األحكمممام ةممم  ممممن اهلل  واهلل اشممم   ل ممما يف اتابممم  أو جال ممما  خمعيمممة وكزمممٍة  ًو

 الالزاء  الكش   ل ا واستلباً ا. 
ذ الل ام الشعبراً  باألاًر ة  لى أ   اوم  بيلزما  ألمذ اإلسم م هبمذا املبمشأ ممن بماب المجمي   أل-3    

  بح   رأي األاًر ة د عًل او  يف الل ام اإلس م   بش  كعن او  م  األدلية.  
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  شزَل امل لنة الاامة أ  اي. 
اة  الى سبيل املًال   تاتم  ر ة التفارة تل يزاي دائزاي  لى وجعد م لنٍة مشم 

 بّي ع  من أ راد اجملتز  د الن أ رادة. 
وان اورب د ُ سمتً  ممن ةمذة البا مشة    ماورب احملما   جُيسنمُش ُأسملعب تعكمري 
اجتزمما   لمما  واوممرب التبممشم  ةممع  لممى ةممذا المملزح أ  مماي   والطعائمم  الش ليممة 

ةممذا  ممانن و ممب  الش ليممة أ  مماي مُتًممل سلسمملة مممن امل ممام املشممماة بممّي األ ممراد  و لممى 
ُبسءح للنرب ةع وجعد ةشف أو م لنة مشماة بّي أ راٍد  زءاعا حمعل 

التار   امل
 با  م الباض من أجل العأعل إ  ةذا اهلشف وأع   والتعس   ي .

 وت لن  األحراب السياسية إلمى  سار ة وعيلية وماتشلة وراد كاليمة عيلية 
 ممم  عيممم    زالممماة ةمممع ا ممم   شممممزل . و لمممشما  بمممال ومممرب ا(1)وراد كاليمممة  سمممار ة

م ام  امة لاأمة وامشودة  أي امل مام الم  حتتكرةما ًببمة لاأمة يف اجملتزم   وان 
ةذة الطببة تلشح وتساى من أجل احملا  ة  لى م او ا يف إًار اورب  واورب 
اليسمماري  امم  ا مم   شممزل م ممام  امماٍم أوسمم  مممن أ ممراد اجملتزمم . وبابممارة ألممرى ا مم  

بتعز مممم  امللمممما   واملرا مممما يف الممممب د  لممممى  طمممماإل أوسمممم  وان ختممممر  ةممممذة امللمممما   ُ طالمممم  
واملزكلممام مممن دائممرة احتكممار  اممٍة لاأممة   ةممذا حسمم  ادأممط ر الشممرد    أمنمما 
حسممم  ادأمممط ر التمممرِب    ممماليزي  ةمممع المممذي جيامممل اسممم  امممل أحمممش للعسممم    

 الل ممر اإلسمم م  واليسمماري ةمممع الممذي جيمممال اسمم  األ ممراد للزفزممعت   وا امما يف
 . (3)»العب  اددت اد  «و (2)»العب  السياسة « ري دائم   ازا ذار اة يف اتاِب: 

                                                           

اهنما  للا م ح ام اًرية  لى التاار   م ال  ذامرم وسمتذُار يف ةمذا الع مل م لقحمراب وبا تبمار - (4)
تامار   د تطماب  العادم  ودمش   نمللا اومش    من التار م  ال مني  للنمرب واملختلم  األحمراب و ممن 
األةمممشاف الممم  تتعلاةممما باممممض األحمممراب يف الاش مممش ممممن اتبلمممما  مل ممما )السمممبيل إ  إهنممماض املسمممملزّي( 

   و)العبمممممم  السياسممممممة( و) ارسممممممة التتيممممممري( و ممممممشة اتمممممم  ألممممممرى  لماجمممممم   ومل مممممما  ت مممممم  ان التاممممممار 
والتبسيزام ال حبة د تاكت آراء ا وامنا ذارم لتارنف البارئ اا لآللر ن من ت معرام وآراء حمعل 

 املع عت. 
 .  116-115معسع ة العب :   - (2)
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 وأمنا اورب املاتشل   ع د  طال  بأن تكعن امللا   واملرا ا واملزكلام دالل 
الب د يف  ش  اٍة لاأٍة ود ُ طال  بتعز ا ا بّي أوس   رحيٍة من  امام اجملتزم   

ماتشل وا لار الراد كا  اليزي   ساى لكسم  امتيمازام ااًمر  م وة بل ل  ةشف 
 لممى ادمتيممازام المم  تتزتمم  هبمما ًببممة لاأممة يف اجملتزمم   ود  تممعاة  ممن البيممام بممأي 
 زممممل أو اسممممتخشام أ ممممة وسمممميلة يف سممممبيل احملا  ممممة  لممممى ةممممذة ادمتيممممازام  وا لممممار 

طرة  لمى املرا ما وامللما   املعجمعدة يف الراد كا  اليسماري   مرى يف املبابمل ان تمتم السمي
اجملتز  بأسرت ودٍم . والتعسم  يف اللشماًام الراميمة  لمى ح معهلا   مم اللفمعء إ  
أ ل  العسائل  وادلتعاف حعَل الطرإل واألسالي  الااد ة واملتاارف  لي ا   و مشم 

 التعاين  ن اختاذ أ ة لطعٍة  لى ةذا ال ايش. 
 ى ةذا اللنع: وراا تبسءم األحراب  ل

: وتتمممأل  ممممن جمزع مممام  »أو التبشميمممة املتشمممشدة  «األحمممراب الراد كاليمممة  -1
اجتزا يممممممة ُماار ممممممة وسممممممالطة ترممممممم  إ  تتيممممممري األو ممممممات ادجتزا يممممممة والسياسممممممية 

 واددت اد ة يف اجملتز  بأي مثٍن اان. 
: وتتمممممممأل  ممممممممن جمزع مممممممام »أو األحمممممممرار «األحمممممممراب التبشميمممممممة املاتشلمممممممة  -2
ية د تُبشي امتاا اي وُسخطاي  اة ال روف السائشة دالل اجملتزم   لكل ما يف اجتزا 

 العدم  عس  ة   لى استاشاد ألي تتيري يف الع   ب عرة ةادئة  ري متسر ة. 
 احملا  عن   ةم جمزع ام تبشي ارتياحاي حيال الع   الراةن ود تر    -3

  حتسمّي اوالمة السمائشة  مم  يف أي تتيري بالر م من أهنم  ر زعن أهنم  ساعن إ
 اجملتز . 
الرجايمممعن  ةمممم جمزع مممة ممممن اللممماي المممذ ن  بمممشون ر ممماءةم حيمممال الع ممم   -4

 الراةن دالل اجملتز  ود  ر عن ألي حتسّي أو تتيري يف ةذا الع  . 
و ممرى الممباض: إن اللمماي يف سمم ن  زممرةم املختلعممة  ُتممريون أسمماليب م   عمم  سمم ن 
                                                                                                                                                                      

 .118-117معسع ة العب :   - (3)
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 اة التبشم  املتششد   والزما تبمشمعا يف الُازمر  مريوا ا ماَة م الشباب عيلعن إ  اد
حا   ل هبم املطاُف يف س  الشميخعلة إ  اد ماة الرجام   و مادراي مما َحَ مل أن 
  ريء  ردا ا اَة  إ  اد اة اُلزلاةحض  فأةي من ُدون التشرن  يف اد اةام املختلعة. 
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 أهداف الحزب

 مممراد هلمممم م مممام مشمممماة ممممن وج مممة الل مممر ادجتزا يمممة  ممماورب   زممم ا أل -1
واددت اد ة والعكر ة وأ م  ممن أجمل اسمت م السملطة  لشمح و تنمر  يف إًمار بر مام  

  ام. 
وجعد حرٍب ما   ا  تلبائياي حبيبةي أن عااي من اللاي دش تكتءلعا وتاا شوا  -2

 ات  ممن م ممام مشممماة مممن أجممل احملا  ممة  لممى م ممام مشممماة دائزممة بيممل م أو للممش
 بيل م  ساعن للن عل  لي ا وحتبيب ا. 

إن ا مماذب ادجتزمما   ألي حممرب يف العسممح الشممايب والعاممام المم  تبمم   -3
لار    ام تعز   املزكلام واملرا ا املتاحة دالل اجملتز     تعد   لى مشى احتعاء 

 ادجتزا يمممة امل ممملنة املشمممماة المممم  ُتشمممكل أسممماي و لسمممعة ةممممذا اومممرب للز مممام
 اخلاأة والاامة لعااٍم أوس  من أ راد الشا . 

إن اجملتزاام ال  تتب ن الشعبراًية اددت اد ة اما جيال ما يف  م ي  من األحمراب  
حتمممممتع  يف  عمممممت العدمممممم هبمممممذة األحمممممراب بعأمممممع ا تل يزمممممام ممممممن أجمممممل الكعمممممار 

تعاأممل  وذلممب لتا ممة ر مم  مسممتعى الممع   السياسمم  وحت
ُ
بيمم  اخليممارام ادجتزمما   امل

ادجتزا يممممة واوعمممماظ  لممممى أ ممممش علعجيت ا   أل مممم  د  عجممممش حممممربا االمممماة السياسمممم  
وادجتزمممما   واددت ممممادي   دون أن  ببممممل ابممممشأ الكعممممار والممممشلعل اياد لمممم    ود 

  ستطي  أن  كس  الاط  الشايب وبسح  ععذة يف أععف ا زاةري.
بممى  لمممى دععمتمم  وتعاجمممشة  أن أي حممرٍب لممم  أر ممية ممممن الكعممار ادجتزممما     ب

اتل ممميٍم حمممرِب مممما داممممم لممم   عسمممية اعاحيمممة  لمممى ةمممذا الممملزح   وإن اومممرب  ببمممى 
 «اا  اي  لى مبشأ الكعار ومع عم  من ملطل  أ    امل أساس   وحا األحمراب 

يف البلممشان الرأهاليممة والمم  تُممشا   أأمم ي  ممن ادمتيممازام  »اليزيليممة  «و  »احملا  ممة 
   ة  األلرى من أجل اوعاظ  لى التباليش اددت اد ة وادجتزا يمة الطببية  تكا
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المم  ت ممزن م مماو ا وامتيازاممما وحتبمم  جناحاممما   ألن العلسممعة المم  تكزممن يف ديممام 
  ود  ستطي  حرب أن  ستزر يف حيات  السياسية بشون  »الكعار «األحراب ة  

اب السياسمممية د تسمممتطي  أن الكعمممار   لاأمممة يف اجملتزامممام اللاميمممة   حيممم  األحمممر 
مممشةي للز مممام ادجتزا يمممة واددت ممماد ة املشمممماة  زممماةري الشممما   تكمممعن  ممممًلةي وجمسِّ
بتبممشع ا  بممح دئنممة تأسيسممية تبشمينممة  وبتزليك مما ملبمماين  ش ممشة وبأأممشار  شممرام 

 إ  مية. 
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 األحزاب الديكتاتورية
ممةي بمم  ومعرو ممةي  ليمم     ممانن   لممشما تكممعن آراء البممائزّي  لممى حممرٍب ممما ُمتنكزن

دممشرة التعكممري واإلرادة اومممرة والب ممرية لممشى ملتسمميب اوممرب وعمماةرية   تممرول ومتنممى  
تاممادل و ممري 

ُ
وتممرول ما مما دممشرُمم  لممى للمم  البمميم وتبلعرةمما   وبلتيفممة التعز مم   ممري امل

بالتة يف 
ُ
األمعر املتكا ل لإلمكا يام اوربية   انن الكذب واللعاإل و بشان اإلعان وامل

واخلممعف تطتممى  لممى األل ديممام والتباليممش اوربيممة السممليزة  ويف مًممل ةممذا اوممرب   
ُلتسبّي إلي  اا عا من وج ةح الل مر الشخ مية أاًمر حبمارةي وترلعماي و حعادماي ولع ماي 

 أنن امل
ود  بائش ة  اا عا بالطب  ااًر ا بياداي واستس ماي  مًل ةذا امللتس  اورِب ةع ممن 

 عامل والالاأر املؤلعة هليكلية اورب ًبةي وتبرباي  لش البائزّي  لي .أاًر الا
و لى الاكت ممن ذلمب  ممأن األ مراد الشمفاان ممن ذوي اإلعمان واإلرادة والمذ ن 
د  ت ءم ًبا م الذايت م  اد بياد األ زى والطا ة املطلبة   د عكمل م أن  كع معا 

شر ّي  لى  ؤون اورب بل د عر زمان إدن مع َ  ًبة واًزالان ةؤدء البائزّي وامل
 وُ طردون من اورب. 

بيات ا الشابية  ويف البلشان اللامية   تعبش األحراب تلبائياي  ععذةا ادجتزا   ًو
إذا اا م ُ ًلةي ب عرة مبا مرة للنكعممام والمل م السياسمية وادجتزا يمة البائزمة يف 

ممما المممب د    مممانن مًمممل ةمممذة األحمممراب تعتبمممش لل فاذبمممة السياسمممية والشمممابية  وذلمممب ألهنن
ما  ببمى اشملبت  وسمفل   د كتاتعر ة بطبيات ا  والش كتاتعر  لعضن اللاي من حعل  وإمنن
وتاذ ب   وإذا أرادم أن تلشح يف معاج ة األةشاف واألسالي  ال   ر مشةا مللا ا ما 

 مش ذلمب أم الشخ ية    أهنا تتسب  يف تابيش األمعر ولل  املشاال سعاء اا م تر 
د   وإذا  شمممطم يف ظمممروف مؤاتيمممة   بسمممب  ا بممم ب  سمممكري أو ا بممم ب  مممايب 

 استبش باشة باوكم    أ    سب  اخلراب والشءمار. 
ويف اجملتزاممام المم   عتبممش اللمماي  ي مما اللعسممية والتفربممة واملزارسممة اوربيممة   يزمما 

 ممنينة والسممليزة  اوكعمممام اوربيممة د تر مم  يف تعز مم  السمملطة بممّي األحممراب ال
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 انن األحراب ت ب   لى  كل مل زاٍم د تشار اوكعمة أمام ا باملسمؤولية  ازما 
 أن اللاي د ترى  ي ا ما جُيسنش و اكت لياراما ادجتزا ية ومتطلباما اددت اد ة. 
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 أسباب فشل األحزاب السياسية في العالم الثالث
ت األحممراب السياسممية يف ةممذا بمالر م مممن مممرور ااًممر ممن   مم  دممرٍن  لممى تأسمي

   أ مم  د تممرال د ممية اوممرب  مميااي جش ممشاي باللسممبة  »بلممشان الاممامل الًالمم   «البلممشان 
للفزاةري الشابية الار  ة والعاام العسياة من أ مراد اجملتزم  . والسمب  الرئيسم  يف 

 ةذة ا شنة  كزن يف  املّي عكللا حبً زا ودراست زا  لى اللنع التا : 
 مماعب الاممامل الًالمم  هلمما ذار مماما ُمممرنةا دائزمماي ممم  األحممراب السياسممية يف  إنن -1

 بلشاهنا. 
 بشان الكت  ال زمة و شم تاليم دعا ش السياسية يف املااةش بعج  أني   -2

أدى إ  ج ممل اجملتزمم  ولاأممة جيممل الشممباب  يمم  بالب مما ا السياسممية واوربيممة حمما 
 تشار األحراب بالعج  ال ني . 

لا    انن األحراب السياسية واج مم العشمل ممن أُو   ربت ما ادجتزا يمة ومن ة
 املرتبطة باد تخابام الليابية وا تخابام جمالت املشن. 

وهبممممممذا ال مممممشد أسمممممالة حمممممائرة  لمممممى أيلسممممملة املًبعمممممّي والذ ممممممن  عجامممممعا بممممماألحراب 
 واد ب بام وذادعا الع  م وة : 

 رام ادجتزا ية للشاعب ؟. ةل لقحراب مبشرة  لى  سيش اخليا 
وةل ة  دادرة  لى التابري  ن رؤ ت ا الااملية وحتسس ا بب ا ا األمة أو تمؤدي  

 إ  ت لي  اجملتز  إ   ااٍم خنبع ة ب  حشود و ااٍم  برية ب  حشود ؟  
 وةل ة  دادرة  لى أن تكعن سلشاي ودعةي للفزاةري الشابية ؟ 
ة والبيممام بالعاجبممام   وتكممعن او مميلة إدبممال وةممل ةمم  دممادرة  لممى أداء الرسممال 

 اللاي  لى   ع ت ا والازل  لى إ  ء الب د ؟
 وةل تعجش   دة بّي األحراب والشاعب ؟  
وةل عكن لر زماء األحراب أن  عجشوا رابطةي أو ألةي م  عاةري الشما   لمى  

 أساي اخليارام ادجتزا ية املشماة ؟
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اب السياسمممية أن تكمممعن مكزلنمممُة للشعبراًيمممة م و مممم  أي ظمممروف عكمممن لقحمممر  
 ال  بشأم تسعد اجملتزاام اوش ًة ؟.  (1)ادستشار ةم

وةممممل الاممممامل املتبممممشم أو الممممذي يف ًممممعر التبممممشم ةممممع  ممممم  حاجممممة إ  األحممممراب  
 السياسية أم د ؟ 

 وأ ن تكزن حسلام األحراب وأ ن تكزن مساوئ ا ؟  
 عمام ؟وما ةع دور األحراب يف م ري اوك 
 واي  ُعكن لقحراب أن تكسَ  للعسح ا أر ية الكعار ادجتزا   ؟  
ُنرناممممة لللشمممماًام  

وايمممم  ُعكممممن للالاأممممر املؤلعممممة لقحممممراب أن تممممتع م األداة امل
 ادجتزا ية وأن تتنست  رورة مًل ةذة اللشاًام ؟ 

وايممممم  ت مممممب  دمممممعى األحمممممراب السياسمممممية يف اجملتزامممممام أداة حتبيممممم  أل مممممراٍض  
 ٍة لاأة ؟  خ ي

ةمممذة ةممم  جمزع مممة أسمممالة   حباجمممة إ  ا مممعاب وحيممم  لسممملا  مممم  ةمممذا الكتممماب 
 ب شد التع يل  م  األجعبة للكت  املع لة. 

                                                           

ذامممر اإلممممام املؤلممم  الشعبراًيمممة وجال ممما مراد مممة ل ستشمممار ة ممممن بممماب التزا ممم  مممم  البنممم  وإدن  - (4)
   لا   روإل بيل زا ذارةا اإلمام املؤل  يف باض اتب  و ب لا إ  ذلب يف بشا ة الع ل الراب .



 

 71 

 
 تعريف الحزب

الزممة  ربيممة تامم :  ر بمماي أو جمزع ممة مممن اللمماي الممذ ن هلممم تعكممريا   »اوممرب  « 
تعجمش يف البمرآن جمل و »األحمراب  «ةمع  »اومرب «واحش وةشف واحشا  وعُ  الزة 

مممن  »21«   بممعل اهلل سممبنا   وتامما  يف اة ممة »األحممراب  «الكممرمي سممعرة باسممم 
ُلعَن اأَلِحَراَب دَاُلعا َةَذا َما َوَ مَش َا اللءمُ  َوَرُسمعلُُ    عت ةذة السعرة :  َوَلزءا رََأى اِلُزِؤمح


(1)  . 

حممممممممممرب اهلل  ودممممممممممش اسممممممممممتخشمم  ممممممممممم  البممممممممممرآن  بممممممممممارُة :  
ب حممممممممممر  و (2)

الشممميطان
أين اومممربّي  و (3)

أممملى اهلل  ليممم   «ويف حمممش    دمممال رسمممعل اهلل  (4)
 . (5))أ ا يف اورب الذي  ي  ابن اأَلدرَت( »وآل  وسلم 

 وعكن تار   اورب السياس  هبذا الشكل : اورب السياس  ةع  بارة  ن 
نة حسم  مما الشرحية لطببة اجتزا ية تكا     اماي مايلاي ممن أجل تأمّي امل ل

تراةا واست م السملطة وتطبيم  مسملك ا الابائمشي وز اممة الطببمة اخلاأممة الم  عًل ما 
 ةذا اورب  لى ساحة ال رات ادجتزا  . 

ِّممراد   ممراي إلدبممال اللمماي  لممى ةممذا  إن دممعة األحممراب يف البلممشان التربيممة ةمم  يف إ
 لمممى الببممماء يف  اللمممعت ممممن املمممشاري السياسمممية   حممما باتمممم اوكعممممام  مممري دمممادرة

السمملطة أو يف سمماي ا للسمملطة دون د ممم ومسمما شة مممن األحممراب   اوكعمممام المم  
جممماءم إ  السممملطة بمممشون د مممم حمممرِب مل تمممشم ًمممع  ي  سمممبطم يف معاج ت ممما ألدمممل 

                                                           

 .  22سعرة األحراب: اة ة  - (4)
 .  56سعرة املائشة: اة ة  - (2)
 .  11سعرة اجملادلة: اة ة  - (3)
 .  12سعرة الك  : اة ة  - (1)
 .  16142  ر71   14مستشر  العسائل:   - (5)
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مممما   أو مشمممكلة   ودمممش وأمممل األممممر إ  حمممشن أنن األحمممراب السياسمممية أأمممبنم يف 
اًيممة   ممأاًر الرجممادم السياسممية يف  امللمما اجملتزاممام التربيممة مممن مسممتلرمام الشعبر 

 اليعم ةم ز زاء أو  ًلعن ورٍب ما  أو اا عا يف املا    تر زنعن حرباي ما. 
إنن األحراب السياسية ومؤسساما هلا تأًرياما  لى سري اد تخابام   ولالن ةذة 

كعمية   ود التأًريام تبشو وا نة أاًر للايان  م  المايبة الشاللية للزؤسسام او
عكن تع ي  ةمذا املع معت بسم علة و سمر   و لمشما  ألمذ يف اد تبمار أن األحمراب 
السياسممية د تكتعمم  بتل مميم أممععف اللممالبّي يف امللمماً  اد تخابيممة ود باملر ممنّي 
ل  تخابام بل تُبادر بتايّي العزراء واللعاب أ  اي    رى من ال زم أن  بارن بمّي مما 

اي ةيكليممماي ومع مممع اي أساسمممياي    عمممم  إًمممار اوكعممممام اليمممعم سمممعاءا   اتمو ممم  مع مممع 
ألن ادسممممتبشاد  «اا ممممم حكعممممماٍم دعبراًيممممة أو حكعمممممام د كتاتعر ممممة مسممممتبشة 

 .»ا ش ش  بعم  لى اورب العاحش 
ُتشممممكنل األحمممممراب السياسممممية أسممممماي أو د اممممممام ةيكليممممة اجملتزممممم  يف حمممممّي إنن 

 يكلية اجملتز   لى اللنع الذي أو نلاة. املل زام الشابية الاامة تشكُل ة
تُبسمممم األحمممراب إ  أممملعّي أحمممشاا  لشمممح لمممار  المملا مممام واةلمممر دالل ممما. 
ولكن  عجش الت ف ابري جشاي بّي اورب  الذي  ألذ مشرو ية ممن لار  المملان 
وبممممّي اوممممرب الممممذي جيممممش أر مممميت  يف األوسممممار المملا يممممة واهلياممممام اد تخابيممممة   ألنن 
األحممراب اللا ممطة لممار  المملا ممام هلمما متراممرا ومتاسممبا ااًممر مممن تلممب األحممراب الممم  
 تازممممممممممممممل دالممممممممممممممل المملا ممممممممممممممام    ممممممممممممممراي ألنن تكامممممممممممممممل مًممممممممممممممل ةمممممممممممممممذة األحممممممممممممممراب 
ممم أي األحممراب الااملممة دالممل المملا ممام م  بممشأ ممممن األ لمممى   بيلزمما سممائر األحممراب 

 ن أ زاإل عاةري الشا .  تتشكل بشا ةي من العسح الشايب   أي أهنا تبعم م
 
 

 الهيكلية العامة لألحزاب السياسية
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يف األحمممراب السياسمممية  تمممع   مممشد ُامممشدا ممممن األ مممخا   نمممن ةمممم يف مسمممتعى 
املسؤولية اوربية يف خمتل  األأاشة إأشار األوامر    يزا التالبية من األ راد اوربّي 

  طياعن ةذة األوامر. 
يممممماد د  كعيمممممان وحمممممشاا يف حتر مممممب  فممممم م ولكمممممن ةمممممذة اةمر مممممة وةمممممذا اد ب

األحراب السياسية وأداء دوٍر من أجل تش يم اورب ودععمت    بل انن ةلا   عاممل 
ألرى جي  أن تتع ر يف اورب ا  ُ  مب  حربماي سياسمياي و تكمعن اومرب بمأن  تكتمل 

ة وانن أ  اء اورب ا ط داي ممن دئنتم  التل يزيمة وُ ُ زم  اإلدار مة افزع مام أمتري 
ةمذة اجملزع ام والاعامل امللسمبة بيل ما تشمكل أسماي اومرب  وايمان اومرب  تعدم  

  لى ةذة اجملزع ام ال ترية. 
بيامم  أ مم  يف إًممار ةيكليممة األحممراب السياسممية  ختتلمم  ًبياممُة أمملة أو ارتبممار  ًو
األ مممراد اومممربيّي مممم  التل يزمممام املختلعمممة للنمممرب  وان ةمممذة ال ممملة أو الا دمممة تمممتم 

 الا دة املبا رة. -1 عرتّي: ب
 الا دة  ري املبا رة.-2        

الا دممممة املبا ممممرة : يف الا دممممة املبا ممممرة أو بممممشون العاسممممطة  مممممأنن األ ممممراد  ببلممممعن 
با ممع ة اوممرب و ممش اعن بممشل الا ممع ة و شممماعن يف ادجتزا ممام اوربيممة و بممشون 

دجتزا ية والًبا يمة يف المب د وج ام   رةم حعَل الب ا ا السياسية واددت اد ة وا
  ول أممة آراءةمممم ومبمحمممامم تر ممم  إ  مسممؤول اومممرب  مممَم اللفلمممة اوربيمممة   وإذا  
اا ممم اوكعمممة مشممكلة مممن ةممذا اوممرب  ممانن مسممؤول   تممع  اًمم ت اوكعمممة هبممذة 

 اةراء واملبمحام وذلب من أجل التلعيذ. 
ا مممممرة   األ مممممراد  مممممري دمممممادر ن  لمممممى الا دمممممة  مممممري املبا مممممرة : يف الا دمممممة  مممممري املب

ادلتنممماإل با مممع ة اومممرب ب مممعرة مبا مممرة ود ممم  بمممشل الا مممع ة   بمممل انن مًمممل ةمممذا 
اإلجمممراء  مممتم بعاسمممطة اللبابمممام والشمممراام التااو يمممة وا زايمممام ووجمممعد مًمممل ةمممذة 
العاسممممطام بممممّي اوممممرب وا زمممماةري مممممن  ممممأ   ان د  ممممتزكن األ ممممراد مممممن اد  ممممزام 
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ة مبا ممرة   وان د  سمممتطي   ممرد ممممن إبممشاء وج مممة   ممرة بشمممأن لا ممع ة اوممرب ب مممعر 
ش   دةي مبا رة م  املسؤولّي يف اورب.   الب ا ا املختلعة   ومن أن  عجح
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 التنظيمات الداخلية لألحزاب السياسية 
إن تل يزام األحراب السياسية يف  امل اليعم ت لنُ  إلممى  مشة جمزع مام مل ما 

 : 
تششدة  «األحراب اوُرة واحملا  ة والراد كالية يف  »اللفلة  «أودي: 

ُ
 . »امل

 يف األحراب اد مااية.  »امللطَبة  «ًا ياي: 
ممممن  مممشد اممممشود ممممن األ مممراد المممذ ن تمممتم   مممع ت م  مممم    »اللفلمممة  «وتتمممأل  

 اورب  ن ًر   تار ُع م وتبشع م من جا   املؤسسّي للنرب. 
للفلمة د تمع  اةتزامماي بكزيمة األ  ماء واألحراب ال  تبعم  لمى أسماي وحمشة ا

  واللفلممة حبسمم  الممشول املختلعممة  » خ ممية األ  مماء أي « بممل مممتم بالكيعيممة 
 عكن أن تتأل  من  ع ّي من األ  اء. 

اللعت األول:  ل  ن ادةتزام  لى ًبياة الشخجمل الرا    م  الا مع ة وأايتم  
 يف اللفلة. اخلاأة  والعرد الذي  لتخ  يف الا ع ة ُ شار  

اللعت الًاين:  شم  األ  اء يف اللفان  ًلّي لللبابام وا زايام   وإن  زل 
اللفلمممة  مممري متعاأمممل  لمممى المممشوام وان اجتزا امممما د تلابمممش ب مممعرة ملت زمممة بمممل إن 
أ زممال اللفممان تبممشأ  شممية املاراممة اد تخابيممة   ويف باممض املممشن  شممرف  لممى  ممؤون 

باأل زممال واممل دممائم باأل زممال لمم  ملطبممة ا تخابيممة أممترية اللفممان  ممردا  ُاممرف بالبممائم 
  م أربازائة  رد  ال  أو  رية من األ شاد املبمررة   وجيم   لمى البمائم باأل زمال 
أن  تاممرف  لممى اممل اللممالبّي يف ملطبتمم  وان  كممعن  لممى ات ممال هبممم وان  بممادر إ  

 لممى اللممالبّي وةمممع  مسمما شمم  لممش اواجممة وعتلمممب البممائم باأل زممال تممأًرياي و عمممعذاي 
احملر  اوبيب  لسري اد تخابام وا م    م   عسم  يف لشممة املسمؤولّي بماورب   ود 
ُ ستباش أن  لشح و ازل البائم باأل زال  م  لح ءم اد تخابام ل ام حرب مما   
يف حمممّي امممان  عسممم  ةمممع يف ا علمممة السمممماببة ممممن اد تخابمممام  ازمممل ل مممام حممممرٍب 

اوممرب م  يزمما إذا مل  كممن البممائم باأل زممال مبممشئياي مممن ج تمم  ُماممارض وملمماوئ هلممذا 
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ليممة أو ممما أ ممب  م َو ممش ر اللفممان املؤلعممة ممممن  اوربيممة وان اممان مبممشئياي مممن ج تمم  الًع
 مع شي و ًل  اللبابام وا زايام املختلعة   فلة اورب برمءت . 

  الشمممممؤون ويف األحمممممراب اليزيليمممممة   د  بمممممشي األ  ممممماء ر بمممممةي  مممممم  التمممممشلل  مممممم
السياسمممية  ولمممذا  مممأهنم  ع ِّممملعن الا مممع ة  بمممح يف اللفمممان اوربيمممة   ويف األحمممراب 
الااملممة بممباض الممشول د تممرال اللفممان حتممتع  بكياهنمما   ألن  مماعب ةممذة الممشول د 
تسممتطُي  التكينمم  ممم  اد  ممبار اوممرِب   الشمماعُب ةلمما  ليسممم هلمما  عسممية التزمما ر 

سممتاشاد لببممعل التاليزممام ادجتزا يممة والسياسممية الطببمم    ازمما اهنمما ليسممم  لممى ا
مممَل يف ةمممذة المممشول بمممالر م ممممن اع ممم    مممعاي يف  املتشمممشدة والروتيليمممة   وإن العمممرد الاامح
اللبابممام الازاليممة لكلمم  لمميت  لممى  مماالة ُ زممال باممض الممشول األلممرى    ممع  عتبممش 

تشمممشد    لمممى للعسمممية التنمممشي الطببممم  و ع ِّمممل أن د  تبيمممشء باد  مممبار اومممرِب امل
يف األحمممراب السياسمممية  »اللفمممان  «الاكمممت ممممن  زمممال بامممض المممشول األلمممرى . و
 هبذة الشول ة  من الش ائم التل يزية اوربية. 

المم  ةمم  مبتكممرام األحممراب اد مممااية     مم   لممى اللبمميض  »امللطَبممة  «أممما 
ة املرار ة للنرب   إذ تتلبى األوامر من مراٍر واحٍش   وةع اللعا» اللفلة  «متاماي من 

  وتاتممممم امللطبممممة يف التل يزممممام األساسممممية لقحممممراب السياسممممية جممممرءاي مممممن الش ا ممممة 
األساسمممية للنمممرب     ممم  الااممممل الرئيسممم  يف إجيممماد التزرامممر والتكتمممل بمممّي األدسمممام 

 املختلعة يف اورب. 
تمممع  اةتزامممماي بالكزيمممة أاًمممر ممممن  »اللفلمممة  « لمممى اللبممميض ممممن  »امللطَبمممةا  «و
عيمممة وتسممماى  مممر العامممام املختلعممممة يف اجملتزممم  إ  اد  مممزام للنمممرب   وعكممممن الكي

 لق راد أن  تاروا الا ع ة بامللاً  بشرور س لة جشاي . 
وتلابمممش اجتزا مممام امللممماً  ب مممعرة دائزيمممة وجيمممرى البنممم   ي ممما حمممعل الب ممما ا 

 ادجتزا ية والسياسية واددت اد ة والًبا ية . 
لم ل امللماً  ألسمالي  اوكعممة اوربيمة واملسمؤولّي  مم  وعكن تعجي  اللبش ممن 
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اوممرب   وان  عَ مممَ  ممممل ُ  اومممرب مع مممَ  البنممم  وامللادشمممة   و مممتم ابتكمممار ملممماة  
 جش شة ترسل إ  املسؤولّي يف اورب من أجل التلعيذ. 

   د تمؤدي دوراي رئيسياي  م  » اللفلة  « لى الاكت من  »امللطبة  «و 
 تخابيمممممممة ود  مممممممتزكن رئممممممميت امللطَبمممممممة ممممممممن التمممممممشلل يف  مممممممؤون اللشممممممماًام اد

 اد تخابام واإلجراءام املتالبة هبا ب عرة مبا رة ل  اي لشور رئيت اللفلة. 
 

 العالقات الداخلية في التنظيمات الحزبية يمكن أن تتم بطريقتين:
 م الا دام الازعد ة.1
 م الا دام األ بية.  2
عُل دوَن تسمممرب لطمممر اد ع مممال  مممن اومممرب إ  مممم إن الا دمممام الازعد مممة حتممم1

أجرائ  املختلعة ودون ح عل  كرة اد ع ال   لشى أ  اءة ومل  تسلل أ ة أ كار 
 ملاة ة لابيشة اورب إ  دالل تل يزات . 

 أن التسلسل التل يزم  المشالل  للنمرب  ب م  بمأن  كمعن إ  جا م  التل ميم 
ة الردابممممة   و تزًممممل ةممممذا التل مممميم السممممري الرهمممم  املالَممممن للنممممرب تل مممميما سممممري مل زمممم

باملسممممؤولّي للعحممممشام اوربيممممة   إذ إن ةممممؤدء املسممممؤولّي  تاينلممممعن مممممن جا مممم  اهلياممممة 
املرار ة للنرب   ومن أجل اوعاظ  لى معدا م دالل اورب  تاّي  لى ةؤدء أن 

 مبار  رادبعا ما جيمري دالمل وحمشامم وان حيعلمعا دون تسمرب األ كمار امللاة مة ل  
 اورِب إ  دالل وحشامم. 

 إنن الا دة الازعد ة د تؤدي  نس  إ  إدرار اد  بار اورِب املتششد بل 
تممؤدي أ  مماي إ  أن تبممعم التل يزممام اوربيممة بلشمماًاما ب ممعرٍة سممر ة   وذلممب يف 
حممادم اخلطممر المم  مممن  ممأهنا أن تممؤدي إ  إلتمماء اوممرب دا ع يمماي  ألن اخل  مما  ممري 

 طٍة م  با  ا الباض ولذا  طعل الكش   ل ا. مرتب
وتعجمممش يف عيممم  األحمممراب السياسمممية يف الامممامل ر بمممُة إ  للممم  الا دمممة الازعد مممة 
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حيممم  إن األحمممراب السياسمممية م مممطرة إ  ادسمممتعادة ممممن الا دمممة الازعد مممة حعاظممماي 
  لى معدا ا واياهنا ودععمت ا. 

والبممعى والتاا ممش اومرِب بممّي أ رادةمما يف األحمراب المم  د حتتمما  إ  الممابح  -2
ومسممممؤولي ا    سممممزى المممممابح بيل مممما بالا دممممة األ بيممممة   ألن يف ةممممذا المممممابح عيمممم  
الاعامل واملؤسسام يف مستعىي واحش ال م دادرون  لى إجياد المابح  يزا بيل م د 

 ا م    تبيشون بال عابح اإلدار ة ومرا اة التسلسل البيادي   وإذا وجش حربا اذلب
 ممري دممادر  لممى إدممرار اد  ممبار اوممرِب يف داللمم  ود  سممتطي  اوعمماظ  لممى ايا مم  يف 

 حادم بروز لطر إلتائ  دا ع ياي.    
وب عرة  امة   دلنزا تعجمش الا دمة األ بيمة  بمح يف األحمراب السياسمية   أمنما يف 

م السياسممية ذام اللبابمام املختلعممة وا زايممام األدبيممة والًبا يممة والر ا ممية وا زايمما
األةممشاف احملممشودة والعا ممنة  مًممل عايممام أ  ممار السمم م يف التممرب والمم  تسمماى 

 أأ ي إ  جرن مؤ ش ن هلا    أن الا دة األ بية تبشو أاًر و عحاي للايان. 
 

 أقسام التمركز
 التزرار  لى دسزّي: 

 م التزرار الش كتاتعري.1
 م التزرار الشعبراً .2

عن  لى حرب مما ردابمة وإ مرا اي  لمى اجتزا مام أ  ماء اومرب إذا أبشى البائز
  وإذا  ر معا الردابممة الابائش مة  لمى ةممذة ادجتزا مام ومل  سمزنعا أل  ماء اومرب 
وا حبر مممة  مممن آرائ مممم ومبمحمممامم   وإذا مل تكمممن ةلممما  أ مممة   دمممة بمممّي آراء  بمممأن  اممممِّ

ةمذة ال مروف    تزتم  اومرب أ  اء اورب ودرارام املسؤولّي يف اورب   يف مًمل 
بمالتزرار الممش كتاتعري   ومًممل ةممذا األسمملعب سمماري املعامعل بشدممة تامممة يف األحممراب 
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العا ممية   حيمم  اا ممم دممرارام البممائزّي  لممى اوممرب تع مم  مع مم  التلعيممذ دون أن 
 ُتؤلذ يف اد تبار آراء وُمبمحام أ  اء اورب أ عس م. 

ب باد ماي للايمان بع معر ابمري يف اجملتزامام ويف الا ر اوا مر  بشو ةمذا األسملع 
 املتخلِّعة حي  األحراب تتزت  بالتزرار الش كتاتعري. 

أما  لشما  سعُد التزرار الشعبراً  يف حرٍب ما   ان آراء  البيمة أ  ماء اومرب 
أو ملممشوبي م تؤلممذ يف اد تبممار لممشى أمميا ة البممرارام اوربيممة مممن جا مم  البممائزّي 

ش   دممة مبا مرة بمّي آراء األ  ماء ودممرارام دمادة اومرب  حيمم   لمى اومرب إذ تعجم
 آراء األ  اء حت ى بادحمام و ببى مبشأ التابري اور اتع اي اعدا  دالل اورب. 

 
 بدل العضوية

إن مممن علممة واجبممام أ  مماء اوممرب ةممع تسممش ش بممشل الا ممع ة    ممالعرد لممشى 
 ًمممة ا ممم ر أو سمممتة أ ممم ر أو لسممملة التنادممم  با مممع ة اومممرب ُ سمممشند بمممشَل الا مممع ة لً

 ع يممممة  «إ مممما ة إ  بممممشل ادلتنمممماإل   ويف األحممممراب المممم  تممممع  اةتزاممممماي بالكيعيممممة  
ر بممشُل الا ممع ة اًممرياي يف حالت مما املاليممة   ألنن األ  مماء  لممى  لممم  »األ  مماء  د  ممًؤ

 بأن اورب  تلبى الش م املا  من ج ام مالية معالية للنرب.
أن د  سمممشد بمممشل الا مممع ة أبمممشاي  »الكيعممم   « مممع اومممرب وممممن ةلممما عكمممن لا 

باممشما  كممعن دممش سممشند بممشَل الممشلعل إ    ممع ة اوممرب   وانن د  اممري أي اةتزممام 
ألوامر اللفلة املالية للنرب واخلاأة بتسش ش بشل الا ع ة من جا   األ  اء  يف 

ل  املستن ممملة ممممن    مممأنن املبممما »الكزيمممة  « حمممّي إنن األحمممراب الممم  تمممع  اةتزامممماي ب
تشكل املعرد الرئيس  ملالية اومرب . ألنن مًمل ةممذة  »ابشل لا ع ت م   «األ  اء 

 األحراب ليسم هلا  عائش مالية ممن أ ة ج ة تعا  اورب  لى مترار البعى البياد ة. 
 إن تسيري ديادة األحراب السيماسية من جا   ز يٍم أو أمّي  ام ة  أمر د 
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لى الشوام  األحراب اوبيبية تساى دمشر املسمتطات إ  إحمشاا عكن استزرارة  
التتيممممريام ال ممممرور ة  ممممم  الكممممعادر البياد ممممة  ابت ممممى ال ممممروف واملسممممتفشام  لممممى 

  إذ لممع متراممرم »استشممار ة اوممرب  «السمماحة السياسممية و ممشم متراممر البممعى بسممب  
ب الشممميع ية البمممعى يف أ مممادي مامممشودة اا مممم الش كتاتعر مممة ازممما  شممماةش يف األحمممرا

 وحنعةم. 
 

 األحزاب الديمقراطية واألحزاب الديكتاتورية 
 بال ورب ا   دعبراً   م  حال ما إذا ا تخ  ز زاؤة من دبل أ  اء اومرب 
مممن لمم ل ا تخابممام حبيبممة وبمماددمات السممرني أو الالمم    واملممل   والسياسممة الاامممة 

البمممممرارام   مممممتم تاييل زممممما ملًمممممل ةممممممذة األحمممممراب سمممممعاء  لمممممى أمممممايش التل يزمممممام أو 
وحتش ممممشاا يف املممممؤمتر الاممممام للنممممرب   وةممممع املممممؤمتر املؤلمممم  مممممن املزًلممممّي وامللممممشوبّي 
اوبيبيممّي أل  مماء اوممرب  وتمممز يف اجتزا ممام مًممل ةممذا اوممرب اةراء والل ر ممام 
واد اةمممام املختلعمممة واملت ممماربة  وان اد ممماة التالممم   يممم  ةممممع اد ممماة المممذي ُتؤ مممشة 

 ية األ  اء.  الب
و بممال وممرب إ مم  د كتمماتعري يف حممال ممما إذا ُت تايممّي دادتمم  حبلممعل اللائمم  َاممَل 

وةلمممن جممرا   و كممعن مممل ُ  اوممرب  سمميشاي ملمما  ر ممشة دممادة اوممرب   و كممعن   البائممش
الممرأي املخممال  للزممل   الاممام  يمم   لع مماي    ين ممر  يمم  تاممشد األ كممار واةراء و طممرد 

العكر املامممارض   ويف مًمممل ةمممذة اوالمممة  لسممماإل اومممرُب حنمممع أي  مممخجمل لممم    دمممة بممم
  (1)ادستبشاد والش كتاتعر ة والتعرد السلطعي.

 
 األحزاب السياسية والمؤسسات الحكومية

                                                           

 .  111-111ودش ذار اإلمام املؤل  هام اورب الش كتاتعري يف معسع ة العب  :    - (4)
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بياممة تل يزاممما هلزمما تممأًري ابممري جممشاي يف ا تخمماب  إنن تاممشد األحممراب السياسممية ًو
يف اهليكلية الشاللية للزؤسسام  اهلياة اواازة وان ةذا التأًري ملنعظا بشكٍل اام

 اوكعمية. 
ومممن ةلمما  ممان األحممراب السياسممية د تكتعمم  بت مملي  اللممالبّي واملر ممنّي بمممل 

 تساى أ  اي إ  التأًري يف التيار العزراء و عاب العزراء وأ  اء المملان. 
وةلمما  لمم ف بممّي املعكممر ن يف أ  مملية الل ممام البممائم  لممى حممربّي  لممى البممائم 

شة األحراب    بيلزا  ذة  باض املعكر ن إ  الرأي الًاين ا ط داي من  لل  لى  
 ش شة مل ا : أأالة اور ة وال   ع رةا بشكل اامم وجمعد  مشة أحمراب  إ ما ة إ  
وجعد جممال أوس  وليارام أاًر لقمة  م   زلية ا تخاب اإلًروحام. جنش أ  مار 

 الرأي األول  بعلعن: 
 لمى وجمعد حمربّي  تمرول  يم  الت مار ام والت مادمام الًا ع مة  إن الل ام البائم

حي  إنن عي  العاام املاار ة تلش   يف إًار دلاٍة سياسمية ماار مٍة حيم  هلما التابمري 
 ن تعج اما وآراءةا املاار ة  و لى الاكت من ذلب  أن الل ام البائم  لمى  مشة 

ت مار ام والت مادمام الًا ع مة أحراب من  أ   أن  عجش العرأمة امللاسمبة ل  معر ال
وتعتيممم و رئممة املاار ممة الكمممى   وبعجمم   ممام عكممن البممعل إن الل ممام املسمملعد باممشة 
 أحممممممممممممممممممممممراب  عتممممممممممممممممممممممم املاار ممممممممممممممممممممممة  ممممممممممممممممممممممم   مممممممممممممممممممممممشة ج ممممممممممممممممممممممام   وعت مممممممممممممممممممممم ا 

يف حممّي إن الل ممام املسمملعد حبممربّي أو ا ب تممّي  لمم  ماار ممة  »أي عممتجمل زمخ مما  «
 ة  حبشنةا األ لى. 
ام البممممائم حبممممرٍب واحممممش ةمممم  الابيممممشة العاحممممشة و ارسممممة سياسممممة ومممممن لممممعازم الل مممم

 اإلرةاب والال  واحتكار السلطة. 
ولممممممذا  الل ممممممام العا مممممم   ممممممأ   االل ممممممام الشمممممميع     تبمممممم  حربمممممماي واحممممممشاي  لعممممممرد 

 باللشاًام السياسية يف الب د. 
واا ممممم اإل ش علعجيممممة وبياممممة الالمممم  واإلرةمممماب امممما الباسممممم املشممممم  للل ممممامّي 
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 ممم  والشممميع     و لمممى ةمممذا التمممرار المممل م البعميمممة ومممما أ مممب    الممم  ةممم  وليمممشة العا
 الل م الشردية والتربية ذام اورب العاحش. 

مَل  إنن ةذة الل م تاتمم ملاة م  إ مش علعجيت ا الطمر ممن ا لماة الاماد ّي   وتُاامح
لع لّي  ن اورب العاحش  ي ا ازااملة املاار ّي بكل  شٍة ودسمعة مًلزم

ُ
ا  اممل امل

 ز زاء األحراب العا ية ر اد م امللشبّي  ل م يف اورب. 
 

 النظام القائم على الحزبين
وةممع ذلممب الل ممام الممذي  لشممح  يمم  حربممان دع نممان  تسمملزان السمملطة  ي مما واحممشاي 
باممش آلممر  ممم ا تخابممام حممرة  وعكممن أن تكممعن ةلمما  أحممرابا ألممرى لكممن السمملطة 

الممذ ن  تسمملزاهنا  لممى التلمماوب   وذلممب لبممرب  اوكعميممة ت ممل يف  ممش ةممذ ن اوممربّي
 أ كار مًل ةذ ن اوربّي إ  أ كار ا زاةري بيلزا أ كار  رياا ليسم اذلب. 

ممً ي يف بر طا يمما تعجممش أحممرابا ألممرى  ممري حممرب الازممال واحملمما  ّي مًممل اوممرب 
ة الليممممما  واوممممرب الشمممميع     وهلممممذة األحممممراب  ًلممممعن يف المملممممان   لكممممن السمممملط

 اوكعمية ت ل بيش ةذ ن اوربّي البع ّي و لى التلاوب. 
ويف الل مممام ذي اومممربّي   مممل حمممرُب األ لبيمممة ةمممع اوممماام  لمممى المممشوام وتكمممعن 

 املاار ة واللبش والردابة من   ي  حرب األدلية. 
ويف أمر كممما تعجمممش أحمممرابا  مممري اومممربّي المممشعبراً  وا ز مممعري   هلممما  ًلمممعن يف 

ًر مممممة أ  ممممماء الكمممممع تري و البيمممممة اللمممممالبّي يف ا تخابمممممام رئمممممميت المملمممممان لكمممممن أا
 ا ز عر ة ةم من امللتسبّي لعاحش من اوربّي الشعبراً  وا ز عري. 

 
 الفرق بين األنظمة ذات الحزبين واألحزاب المتعددة

إن دراسممة العممرإل بممّي الل ممام ذي اوممربّي والل ممام ذي األحممراب املتاممشدة أمممرا ذو 
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إذ   رةا  لى ًبياة اد تخابام بّي اوربّي واد تخابام بمّي األحمراب أاية ابرية   
املتاممشدة  ُتع مم  جبمم ء ةممذا العممرإل الشاسمم     لتيفممُة اد تخابممام بممّي حممربّي ت  ممر 

واحممشة حيممُ  رأي األاًر ممة ةممع املمم     يف حممّي ان اد تخابممام  »دورة  «يف مممرٍة 
انن رأي األاًر مممة اللسمممبية لقحمممراب   و  »دور مممن  «بمممّي األحمممراب املتامممشدة تمممتم يف 

 املتاشدة   اتم امل  . 
وإل  ممار ةممذة اللبطممة  بممعل:  ألممذ يف ا تبار مما ملطبممة ا تخابيممة   لفممش َأن مائممة 
ألممم  أمممعم ةممم  ل مممام حمممرب احملممما  ّي ومائمممة ومخسمممّي ألممم  أمممعم ةممم  ل مممام 

و مممرأ  اومممرب التبمممشم    عممم  مًمممل ةمممذة اوالمممة إذا متمممم اد تخابمممام يف دوٍر واحمممش
التبممشميعن إ   ممر بّي  يزمما  ممكل احملمما  عن  ر بمماي واحممشاي  ممان حممرب احملمما  ّي عكلمم  
أن  ععز  لى التبشميّي اائة أل  أعم  م  مبابل مائة ومخسّي ألم  أمعم  عمعُز 

التبشميّي لكم   تنمشا  »العر بّي  «هبا تبشميعن ان مًل ةذة اوالة تؤدي باوربّي 
ش المملان ببعة متكتلة أدعى من دبل حا  عجش حرب تبشم  و سايا إ  الععز ابا 

ل  أاًر ممن مائمة ألم  أمعم   وإذا مل  تنمشا  مان اللمالبّي سمعف  بم معن ل مام 
العر   الذي ةع أاًر تبشمياي من   رية   وهبذة ال عرة ختل  حعا ر دحتماد األحمراب 

 أو لتنطيم مراار السلطة اوربية لش  م. 
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 تجمعات الضاغطةاألحزاب وال

األحممراب السياسممية تعجممش  ممادةي مممن أجممل اللشمماًام السياسممية  وأممما جمزع ممام 
مممَر  شممماًام تمممتم للممم   اللعمممعذ وال مممتح   ممم  مل زممماما سياسمممية تعمممرض  ععذةممما َ بمِ
السممتار مممن أجممل حتبيمم  أ ممراض  بابيممة أو م ليممة أو  ار ممة   وت ممل ةممذة اللشمماًام 

ال  تتشلل يف امل ماربام  »اللعِب  «ار ال تح اخلعية إ  ذروما أحيا اي   مًل مرا 
وال ممرا ام بممّي أ  مماء جملممت األمممة أو جملممت األ يممان والممعزراء وابممار املممعظعّي يف 

 اوكعمة. 
 وعكن ت لي  جمزع ام اللععذ إ   ر بّي: 

 جمزع ام السلطة اواازة.  -ا
 جمزع ام ا زاةري الشابية. -ب

لة ةممممممذة اجملزع ممممام تتنممممشد باملل زمممممام  عيزمممما  ممممجمل العر ممممم  األول    ممممأنن أمممم
اواازممممة وأ  مممماء المملممممان أو األ يممممان وجملممممت الممممعزراء وأأممممناب الرتمممم  الااليممممة يف 
اوكعممة   و يزمما  ممجمل ا زمماةري الشممابية    مأنن  زل مما  ممتم  ممم ال ممن  واخلطمم  
وادجتزا ممام واللشممرام ادلبار ممة واللشمماًام األلممرى المم  هبمما عكممن التممأًري  لممى 

ري الشمممما    و تيفممممة لممممذلب تسممممتطي  جمزع ممممام اللعممممعذ أن تعممممعز يف الب مممما ا عمممماة
السياسمية وادجتزا يمة واد تخابيمة ود ما ا ألمرى بمش ٍم ممن آراء ومسما شة ا زماةري 
الشممممابية   ازمممما تسممممتطي  البيممممام بممممشور رئيسمممم  بعاسممممطة التنممممش ام المممم  تبممممعم هبمممما 

ذلمممممب تكمممممعن  شممممماًام ال مممممن  واإل مممممرابام وتل ممممميم امل ممممماةرام . وبلممممماءي  لمممممى 
جمزع مممام اللعمممعذ  لليمممة بعسمممائل مشمممرو ة دا ع يمممة تمممارةي وبمممالال  والت مممليل وأمممرف 

 األمعال للر عة والش ا ام تارةي ألرى.        
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 اللجوء إلى السّرية 
وإذا مل تممرد حكعمممام الممشول أن تامممف رهيمماي بالسمملطة اخلعيممة اواازممة  ي مما ومل 

 َمرم  لي ما مًمل ةمذا اللشمار    مان ذلمب د  ام  تسز  هلا باللشار والعا ليمة وحَ 
انن ةمممذة البممعى سممعف تتعدمم   ممن  شمماًاما ومسمما ي ا   ألن السمملطام اخلعيممة هلمما 
رد ا اخلاأة هبما والم  عكمن هلما مممن تعظيع ما والابمعر مل ما إ   ا امما يف  وسائل ا ًو

 سشنةا وملا ا.   رض آراءةا وتعج اما وال  د تستطي  السلطة السياسية اواازة
 إنن  شمماًام السمملطة اخلعيممة المم  تممتم يف اجملتزاممام املتبشمممة  ممم  إًممار الكعممار 

ليمة و ريةما   د تمؤدي إ  ت مشنت  »ال رات  « السياس  للنعاظ  لى الًمروام الًع
مممما تاتممممم مممممن الشممممرور ال ممممرور ة لببمممماء  بليممممان الشعبراًيممممة يف ةممممذة اجملتزاممممام بممممل اهنن

ألنن اللبمش املع مع   ممن جا م  السملطة اخلعيمة لقسمالي  الم   الشعبمراًية   وذلمب
تتبا ممما السممملطة السياسمممية اواازمممة يف اجملمممادم ادجتزا يمممة والسياسمممية واددت ممماد ة 
والًبا يمممة مممممن  مممأ   أن  مممؤدي إ  تمممش يم الشعبراًيمممة و ب ممم   لمممى التزممما ر الطببممم  

ممممم ورسممممعخ البريودراًيمممم ة   بيلزمممما يف اجملتزاممممام الشممممش ش الممممذي ةمممممع مممممن  عامممممل حتكُّ
تسممبح اوكعمممة لسممب  ةمممذة ا زا ممام السممر ة و كممعن  »الش كتاتعر ممة  «املتخلعممة 

َر التخر   واإل ساد والت ر     ازا ةع املشاةش يف الاامل الًال .   التلازت بيل زا َ بمِ
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 الفرق بين مجموعات النفوذ واألحزاب السياسية
اشد وأ ش علعجية مالعمة   وذلب  لمى  إن جمزع ام اللععذ ليت هلا تل يم -1

 اللبيض من األحراب السياسية. 
إن  مشد أ  ماء جمزع مام اللعممعذ امشود يف التالم   إذ أن ةمذة اجملزع ممام -2

تتممأل  مممن أ ممراد هلممم م ممام مشممماة  وذلممب  لممى الاكممت مممن األحممراب السياسممية 
لمممةي البنممم   مممن الممم   مممادةي مممما تسممماى إ  بسمممح  ععذةممما يف أمممععف ا زممماةري  ااو 

 مؤ ش ن و  ري ن هبا ااًر  أاًر. 
ليسم جملزع ام اللععذ أ ة ألة مبا رة مم  السياسمية واإلدارة واوكعممة بمل -3

تسممماى إ  تمممأمّي م ممماو ا بالمممذام بعاسمممطة أ مممراد  تعلمممعن السممملطة اوكعميمممة حيممم  
تازمممل  لمممى جمممرن ةمممؤدء إ  الل مممعض لل مممرما وحتبيممم  مآرهبممما   وذلمممب  لمممى لممم ف 

حمممراب السياسمممية الممم  تسممماى دسمممت م السممملطة السياسمممية ألجمممل السممما  لتطبيممم  األ
 ملاةف ا ادجتزا ية. 

إن أ مممة عايممممة أو احتممماد أو تل ممميم م ممم  أو أي تل ممميم آلمممر عكمممن أن تلفمممأ إ  
 ال تح السياس   م  باض مراحل  شاًاما و ادراي ما تكعن جمزع ام اللععذ 

 املشاراة يف الكعار السياس   بح. سياسية حبتة أي أن  كعن ةش  ا 
إنن  البية ةمذة اجملزع ام ختع   شاًاما السياسية لل  ستار  شاًام ُأَلِر  
وهبممذة ال ممعرة تألممذ الطمماب  السياسمم  اللسمميب د مطلمم  السياسممية ازمما  ممم  األحممراب 

 السياسية. 
وتممتم  شمماًام جمزع ممام اللعممعذ يف  ممشة أ ممكال وأممعر   تممارةي تعممرض  ععذةمما 

لى السلطة اواازة باللفعء مبا رة إ  اوكعمة واملعظعّي الكبار وأ  ماء المملمان  
مممَر التسممملل إ  دالمممل العسمممح الشمممايب ليكمممعن املعدممم  الشمممايب ةممممع    وتمممارةي ألمممرى َ بمِ
 امممممل  ممممتح  لممممى السمممملطة اواازممممة . وهلممممذا  ممممل م اإل ممممرابام وامل مممماةرام وسممممشن 

 الطردام وإًارة اوز م ال نعية . 
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ري ةمممذة اللشممماًام ب مممعرة  اممممة وُماللمممة ومعتعحمممة تمممارةي وب مممعرة لعيمممة  مممري و ممم
مرئية تارةي ألرى   ازا  ري َ بمَر دلعام سليزة و ر عة ومشرو ة تارةي وبعسمائل  مري 

  ر عة وباستخشام الُال  تارةي ألرى. 
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 الزعماء الحقيقيون لألحزاب السياسية
لممى رأي تل مميم ممما ز يزمماي ورئيسمماي يف أاًممر األحممعال د  اتممم الشممخجمل العادمم   

حبيبيممماي هلمممذا التل ممميم المممذي  بمممشو ا ممم  ةمممع أي ةمممذا الشمممخجمل  مممش رة بمممل ان املسمممريِّ ن 
واملش ر ن واملعج ّي اوبيبيّي للزل زام السياسمية ةمم خمعيمعن  من األ  مار أو اهنمم 
  ايشعن وسح اللاي بعأع م أ راداي  اد ّي أو أ  اءاي بسيطّي  م   عت التل يم. 
واألحراب السياسية بعأع ا إحشى املل زام السياسمية السمائشة يف الامامل تمشار 
وُتسري  ادة هبذة ال عرة    عم  دالل األحراب  ُعجش أ رادا جم علعن ليسم هلمم أ مة 

أي مممن للمم   «مسممؤولية يف الكممعادر البياد ممة لكممل م  ممش رون اوممرب  لممى الطبياممة 
 م يف ال اةر. دون أن  ار عا  لى حبيبت  »الكعاليت 
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 رصد األموال لألحزاب السياسية    
 بمعم الرأهمماليعن الكبممار يف أوربمما وأمر كمما و ريامما مممن الممب د الشعبراًيممة بتعظيمم  
أمممعاهلم  لممى األحممراب السياسممية   وةممؤدء د عيلممعن أبممشاي إ  املشمماراة  خ ممياي  ممم  

ال مممملا ام الكبممممرية األحممممراب السياسممممية  وةممممؤدء الرأهمممماليعن  بممممارة  ممممن أأممممناب 
وأأناب امل ارف ومشراء املؤسسام و راام املباودم الكبرية   والذ ن حيرأعن 
و ساعن  مم  البنم   من ًمرإل مُتكمل م ممن التزتم  باملسما شام املاد مة ممن اوكعممة 

 أو الععز يف ملاد ة. 
إن ةممممممؤدء األ مممممممراد واملؤسسمممممممام الكبممممممرية  بمممممممذلعن ج ممممممعداي ابمممممممرية  ممممممم  معاسمممممممم 

ام الاامممة و  ممر عن مبممال   ممخزةي ممن أجممل الش ا ممة وممرب أو  ممرد دون أن اد تخابم
  تشللعا بأ عس م يف  ؤون اورب ب عرة مبا رة. 

إن ببمماء حممرب سياسمم   لممى مسممرر اللشممار السياسمم  لمم    دممة بأةشا مم  املاد ممة 
واملالع ة  وإذا أراد حربا أِن  ستزر يف معدا  بالسلطة وأن  لشر  ععذة وسمح أوسم  

زمماةري والعاممام الشممابية الار  ممة وأن  لعممرد بمماوكم لعمممٍة ًع لممة   ليمم  أن  كممعن ا 
يف   ي  ن املسا شام املاد ة حا  ببى حائراي لش م ومسا شة الشا  وسن هات  
ًِيمممم  أ زالمممم   وبممممذلب  سممممتطي  أن  ُاممممرِّف لياراتمممم   لممممى اهنمممما ليممممارام الشمممما   و

 (1) عس .
ا  المم  دممادراي  لممى جلمم  وجممذب  اممام الشمما  إنن اإلمكا يممام املاليممة وممرٍب ممم

حنممممممعة  ممممممن ًر مممممم  ال ممممممرف  لممممممى الش ا ممممممة و شممممممر املبممممممادم والكراسممممممام وتل مممممميم 
 ادجتزا ام الش ائية واخلطابية   وبذلب  ستطي  إدلات ا ز عر خبيارات  وأةشا  . 
إن مممن ال ممعام ا عةر ممة للزممال ةممع أ مم   عممرض سمميطرت   لممى اممل  مم ء وحيممعي  

   م  سا  ألن  اط  مثلاي ألي   ء  ر شة وان جيذب  و ريت . ألنن ال   ٍء   وأ ن 

                                                           

روحات .  - (4)  أي أةشاف الشا  ًو
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املممال  ممعتا مممن العكممر أو البممعة المم  د عكممن حتفيزمم   و تيفممة لممذلب  بممش أأممبنم 
األهنر والش دم واحمليطام وامللاجم والتابام والبلمشان وح ميلة تام  وامشن م  مّي 

طبياممممة وذامممماء و طلممممة و بممممل األ ممممخا  يف أي جممممرٍء مممممن الاممممامل وحمممما  ممممعاميت ال
اإل سمممان أي ادلما مممام واداتشممما ام ةمممش اي سممم  ي للزمممال  إنن امممل ةمممذة األ مممياء 
تممشلل يف ح ممرية املممال وةممذة البممعة ال ممخزة ُتعظممُ  يف حتر ممب  فمم م األحممراب 
السياسمممية وال مممنا ة واوزممم م اد تخابيمممة  ممما حيبممم  خمططمممام وأةمممشاف و ا مممام 

 أأناب املال. 
 

 م الداخليالرأي العا
إنن المممرأي الامممام جممممرءءا ومتلمممعِت  أي ا ممم   مممري معحمممش  وإذا مل جيمممر تبليلممم  يف إًمممار 
حمممرب مممما  ا ممم  لمممن  كمممعن لممم  تمممأًري  ُمممذار   لكمممن اومممرَب   ممملن  اةراء واد اةمممام 
ممممش رأي  املتبا لممممة و عجممممش هلمممما داهمممماي مشمممممااي و بلممممعر بممممذلب الممممرأي الاممممام  أي ا مممم  جيسِّ

 األاًر ة. 
حممرٍب دبممش وان  المممن لياراتمم  ومر ممني  وأن جيامممل اللمماي دممادر ن  لمممى  إنن امملء 

التيار املذة  السياس  الذي  ر ممشة اومرب وادلتنماإل بتل يزاتم    واومرب  سماى 
إ  تًبي  أ  اءة  م   عت العدم الذي  سماى  يم  إ   مرض  عمعذة  لمي م  وممن 

  مممائ   وممممن ل مممائجمل ةمممذة اللبطمممة  تمممع  اومممرب م زمممة مر مممش وُمالنمممم باللسمممبة أل
اورب البارزة ة  أ    ُر مل  من ااةمل أ  ماءة الكسمل والتبما ت وجيال مم يف ًر م  
األحشاا وجُمر ام األمعر  و ش م اللشاًام ا زا ية  و بعِّي اد اة الشايب  لمى 
أايش اخليارام اإل سا ية   وهبمذة ال عر  بعم بتنر ب  ف م الشعبمراًية والل ام 

  واذلب اورب ةع أداة بعاسطت ا  مجم الرأي الاام إ  مسلب لما   الشعبراً 
 ومذة  ماّي. 



 

 11 

 
 النظام الحزبي

و سمممتطي  الل مممام اومممرِب أن حيمممشد مسمممؤولية اوكعممممة  ممماة الشممما    واوكعممممة 
الشعبراًية تتميُ  لقحمراب املاار ممة حر مة التابمري وتأسميت مل زامما وتمش يم دمشراما 

ا تس ِّل هل  ا مًل ةذة األمعر. بل اهنن
و م  الاش ش من المشول  ألمذ اومرُب للعسم  حالمةي تشمب  حالمَة وزارٍة ممن المعزارام 

 وان دادت   تبا عن املرتبام. 
وةذة اللبطة تع   جيشاي العرإل بّي اللعسية السائشة  م  ظل اوكم الشعبراً  

 واللعسية يف الل ام الش كتاتعري. 
 تممممع  اوممممرُب املاممممارض م زممممَة تعجيمممم  اللبممممش إ   ويف ظممممل الل ممممام ذي اوممممربّي  

اوكعمممة والبنمم   ممن أوجمم  ال مما   ي مما   و بممعم اتاباممة لطممعام اوكعمممة  يزمما 
اوكعمة م طرة إ  الش ات  ن  عس ا و ن جملت العزراء وا   رض مل ف ا الامام 

اوممرب لتنكميم المرأي الامام حمما  بمعل الشما  رأ م  يف التلممازت العادم  بمّي اوكعممة و 
املاارض   وا  جا   ذلب جيال الل ام اورِب الب ا ا السياسية  م  متلماول اللماي 

 الااد ّي والشارت السياس .
 

 البرلمان
يف البلشان ال  تاتم اليعم من دول الاامل اور   استنشا المملان يف البشا ة من 

حتش مممش  عبمممام اجمممل حتش مممش وحتفممميم السممملطة الش كتاتعر مممة املطلبمممة للنممماام ولتمممرض 
وم ممممرو ام املؤسسممممام اوكعميممممة والممممم   ممممتم تأميل مممما مممممن ال ممممرائ  املسممممتع اة مممممن 

 اللاي. 
ودش استطا م اجملالت المملا ية بامش اسمتنشاً ا وبمشء  شماًاما أن حت مل  لمى 
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مرا مما ل مماو ا يف مبابممل م مماددت ا  لممى اللممعائ  املاليممة للنكعمممام وبممذلب متكلممم 
حام يف مسمممتعى متطلبمممام المممب د   وذلمممب يف  مممكل بالتمممشر   ممممن إحمممشاا إأممم 

دعا ّي جرم امل اددة  لي ا من جا ب ما   وتعلمم بالتمشر   مسؤوليممة التبلمّي والردابمة 
  لى اوكعمة   حا تبلعرم يف أعرة المملا ام البائزة يف ةذا اليعم. 

 ة ويف األ  زممممة اومممممرة  مممممري اد تخابممممام   بايمممممشاي  مممممن الترو ممممر   وب مممممعر دا ع يممممم
ممم إ  حمممشٍّ ممما م   ويف األ  زمممة   مم  اومممرة  ممتم تر ممميش املاراممة اد تخابيمممة بعاسمممطة 

  عابح. 
 أما يف األ  زة الش كتاتعر ة  ليسم ةلا  ا تخابام  وإذا ما جرم ا تخابام 
مممما تكمممعن  مممادة ا تخابمممام ممممرورة و مممري حبيبيمممة    بعدةممما اوممماام المممش كتاتعر   أهنن

 شام. بسب  اإلرةاب والسفعن واإل 
 

 الحزب واالنتخابات 
إنن ممممن علمممة العاجبمممام الرئيسمممية اهلاممممة لقحمممراب السياسمممية ةممم  املشممماراة  ممممم  
اد تخابمممام المملا يمممةجمل وا ط دممماي ممممن ذلمممب    مممانن املراامممر اوربيمممة تلشمممح بشمممكل  مممري 
 ممممادي  ممممم  معاسممممم اد تخابممممام   وانن مممممن أاًممممر املراحممممل أاينممممة وحيع ممممةي يف حيمممماة 

 ياسية ة  مرحلة اد تخابام الاامة. األحراب الس
وإذا ممما اا ممم األحممراب السياسممية ذام ممماٍض حسممن وإجيمماِب وهاممة ًيبممة  لممى 
أممممايش اللشمممماًام السياسممممية وادجتزا يممممة   واممممان اللمممماي  تنسسممممعن تأًرياممممما يف 
ظرو  ممما اددت ممماد ة وادجتزا يمممة    مممأهنم  ل مممرون إ  املر مممنّي اومممربّي  لمممى اهنمممم 

ولذا  تعج معن إ  أملاد   اددممات   و مشلعن بأأمعامم ل مام مر من    ًلعن هلم 
 تلب األحراب.
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يف   ام حكم األاًر ة  تم ا تخاب مر نّي لا ع ة المملان  يزا لع  از ةؤدء 
أمعام الم  بأأعام أاًر   و م  المل م اوربيمة  متم تعز م  املبا مش المملا يمة بلسمبة األ

تعمممعز هبممما األحمممراب السياسمممية   و لمممى سمممبيل املًمممال إذا اا مممم أأمممعام اللمممالبّي يف 
ملطبممٍة تبممشر اائممة ألمم  أممعٍم ل ممام  شممرة مر ممنّي   وإذا اا ممم أأممعام حممرب 
احملما  ّي مخسممّي ألم  أممعتاي واوممرب الليمما  ً ًممّي ألمم  أمعتاي واوممرب الراد كمما  

ا  ّي حي ى خبزسة  عاب واومرب الليمما  بً ًمة  شر ن أل  أعتاي   انن حرب احمل
  عاب واورب الراد كا  بلائبّي.

لبمممش ًبتمممم بالتفربمممة إنن الل مممام المملممماين  مممم  بممم د مممما سممميكعن ًابتممماي ومسمممتبراي إذا  
اا ممممم ةلمممما  أحممممراب  شممممطة تتلمممما ت  ي مممما بيل مممما  ممممم  الممممرأي والابيممممشة وتبنمممم  يف 

اةامممما أممممام المممرأي الامممام ممممن أجمممل التنكممميم   الب ممما ا السياسمممية وت ممم  آراءةممما وا 
واًل ةذة الطر بة  بح عكمن إ مرا  المرأي الامام  مم  اللبماش السياسم  الامام وجالم  

  لى ر بة واةتزام بالشؤون السياسية يف الب د. 
 و م  مًل ةذة البلشان تتف  أ  ار ا زاةري إ  األحراب السياسية و ساى 

اة يف حب  ودراسمة الب ما ا السياسمية الم  تطمرر لللبماش  ال  األ راد إ  املشار 
مممن جا مم  األحممراب املختلعممة مث  تممار يف ل نممم ت ممارب اةراء واأل كممار املختلعممة  
المممرأي المممذي  ببلممم  و  مممعنم ل مممام أولامممب األ مممخا  المممذ ن  ليبمممعن ا زمممة تطبيممم  

 ذلب الرأي يف  عم اد تخابام المملا ية. 
   مر و تفسمش المع   والتًبيم  السياسميان لشماٍ  ممن  وهبذة الطر بمة عكمن أن

 الشاعب يف الاامل.
إمكمان مشماراة اللماي يف و م   »ال يا ة ا ش شة  «مث إ نا دش ذار ا يف اتاب 

البممعا ّي بطر بممة ألممرى  ممري الطر بممة الشعبراًيممة   لكممن ذلممب مل  طبمم  يف الاممامل إ  
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 اليعم. 
ال   سممأل اهلل سممبنا   أن  ع مم  املسمملزّي وةممذا ألممر ممما أرد مما إ ممرادة يف ةممذا اجملمم
 لتطبي  ملاة  اإلس م  إ   هي  جُمي . 

ممما   مممععن وسممم م  لمممى املرسممملّي واوزمممش هلل ربِّ  سمممبنان ربمممب   ربن الامممرنة َ زن
 الااملّي.
 

 دم املبشسة
 ازش الشريازي
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