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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 احلمد هلل رب العاملني
 الرمحن الرحيم

 مالك يوم الدين
 إياك نعبد وإياك نستعني
 اهدنا الصراط املستقيم

 أنعمت عليهم  صراط الذين
 غري املغضوب عليهم 

 وال الضالني
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 كلمة الناشر

 
 

قــد يســتغرب الــبعم عنــد مــا يطــالة مإللاــات رياحــة اممــام الشــريا     ام  لــ   
مـــــن مســـــدلة التدكيـــــد علـــــب صـــــاة  امســـــ م     اغلـــــ  مـــــا كتـــــ  ونشـــــر وقـــــال  

ز  عزيــ )هذذذا هذذو النظذذام اإلسذذالمي(وخصوصــايف   هــذا ال تــاب الــذ  بــني يــديك 
 القار  تشاهد كلمة  امس م   رمبا م رر   اغل  فصول ال تاب. 

ــــواقع   والســــب  يعــــو  اىل ان رياحتــــ  مــــا  ال يصــــر ويإلكــــد علــــب ان امســــ م ال
 واحلقيق  غري امس م الذ  تدع  ب  بعم احل ومات واالنظمة..

فما ي ت  ويقال عن امس م عـن لسـان هـذأل امنظمـة   كنـري مـن االحيـان ال 
ميـــت اىل االســـ م بصـــلة وهـــو  خيـــه عليـــ    وـــاات بـــ  االقـــ م املـــدوور  واحلاقـــد  
ارضــــااايف لنــــزوات بعــــم اللاــــاا وولقــــا لــــبعم احل ــــام وتزلاــــا حلانــــة مــــن الســــ  ني 

 واملستعمرين.. 
فالنظام  امس م   الذى  رح  اممام الشريا     هذا ال تـاب يراعـ  ويدخـذ 

 بنظر االعتبار:
 .حق اهلل اواًل:
 حق االمة واملصلحة العامة. وثانياً:

امــا احل ــام فهــم ليســوا اال وكــ ا االمــة   تســيري اــإلون الدولــة  والوســيلة حلاــ  
 احلقوق ومحاية املمتل ات ومحاية االرواح.
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 واما غري ذلك فيص    مصلحة احل ام ...
اهلل وتقبـه  فال تاب علب صغرأل يعطينا صور  اب  مت املة للنظام امس م  الـذ  يرضـاأل

 ب  اممة.
 الناار
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 المقدمة
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني  والص   والس م علب حممد وآل  الطاهرين  واللعنـة علـب 
 أعدائهم أمجعني.

الاـك أن امسـ م لـ  نظـام خـاا  كمـا ال اـك أن النظـام امسـ م   بـق   
ـ ســواا كــان التطبيــق تامــايف أم ناقصــايف ـ حــ  الــب   امســ مية  يلــة ش شــة عشــر قرنــايف 

 سقطت الدولة امس مية قبه نصف قرن تقريبايف. 
وقــد يســمة امنســان أن احلضــار  امســ مية كانــت مناليــة إىل أبعــد احلــدو   وأن 
امســ م مت اــه حلــه مشــاكه العــا   وأنــ  لــو أعيــد إىل احل ــم صــارت الــدنيا ونــة 

 نعيم .. فما هو ذلك النظام؟ 
هـــه بام ـــان النظـــام امســـ م  أن يعـــو  إىل احليـــا    عصـــر الســـان الاضـــائية و 
 والذر ؟

 وكيف حيه امس م املشاكه إذا أخذ بالزمام؟ 
 …إهنا أسئلة تستحق اجلواب

وقــد ينــري هــذأل امووبــةك الــ  نــذكرها   هــذا ال تــاب ك  هشــة القــار   ويظــن 
عـد إقامـة ام لـة إم ـان أن يعـو  هـذا أنا نت لم عـن املدينـة الااضـلة... إال أنـ  يـرى ب

 . 1النظام إىل الووو 
وقــد كتبــت ســابقايف كتبــايف موــه هــذأل الغايــات ك مــووزايف أو مســهبايف ك وهــذا ال تــاب مــووز 

                                                           
 م ذلك  فان النظام امس م  أفضه نظام عرف  البشر.به لزو  - 1
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 .2هبذا الشدن  واهلل املستعان
 كرب ا املقدسة

 حممد بن املهدى احلسيين الشريا  
 هـ 1311

                                                           
للتاصــيه امكنــر راوــة مــن موســوعة الاقــ  كتــاب  السياســة  و االقتصــا   و االوتمــا   و ام ار    - 2

ــــام امســــ م   العــــراق  و الســــبيه إىل إهنــــا   ــــات   وكتــــاب  إذا ق و احل ــــم   امســــ م  و احلري
 لإلمام املإللف   ام  ل  .… ارسة التغيري  واملسلمني  و الصياغة اجلديد   و مم
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1  
 السياسة
 

 السياسة اإلسالمية
 امس م سياسة؟ هه  س: 
 في  أفضه قسم من السياسة  وإ ار  الب   والعبا .… نعم ج:

 نظام الحكم في اإلسالم
 مس م مجهور   أم مل  ؟س: ا
ال مجهـــور  وال مل ـــ   بــــاملعل املصـــطلم عليهمـــا   قــــامو  عـــا  الغــــرب  ج:
 اليوم.

احل ــم بــه استشــار   ورمبــا يصــم أن يطلــق عليــ   اجلمهــور   باعتبــار   ولــي  
 امس م  مل يايف وراشيايف.

 الحاكم اإلسالمي
 ف يف احلاكم امس م ؟ س:
ان  روـه مـإلمن   ياقـ  الـدين وامـايف  ويعـر  اـإلون الـدنيا  ويتحلـب بالعدالـة  ج:

ـــو  ـــر النـــا   يبقـــب حاكمـــايف ول ـــ  أكن التامـــة  فمهمـــا تـــوفرت هـــذأل الشـــروط  ورضـــ  ب
نصـــب  فـــورايف  ول ـــن إذا   مخســـني ســـنة  وإذا فقـــد إحـــدى هـــذأل الشـــروط عـــزل عـــن م

 تر  اممة ببقائ  رئيسايف حق هلم تبديل  إىل غريأل ممن مجة الشرائط. 
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هــــذا إذا   ي ــــن الاقهــــاا متعــــد ين وإال فاحل ومــــة امســــ مية ت ــــون بشــــورى 
 الاقهاا املراوة. 

 الشعب وتعيين الحاكم
 من يعني احلاكم امس م ؟س: 
 .3أغلبية اممة ج:

 اإلسالم والبرلمان
 هه   امس م  انتخابات   وبرملانات  وجمال  بلدية؟س: 
نعــــم فيــــ  كــــه ذلــــك  ل ــــن بالصــــيغة امســــ مية  فال ملــــان للتنايــــذ وتطبيــــق  ج:

 القوانني ال لية علب املوار  اجلزئية  ال للتشرية.
 أعمال الدولة اإلسالمية 

 ما هو عمه الدولة امس مية؟س: 
 وخاروايف ك والدفة باحليا  إىل اممام. حا  العدل بني النا  ك  اخ يف  ج:

 القانون في الدولة اإلسالمية
 ما هو القانون الذ  يعمه ب    الدولة امس مية؟س: 
 القانون املستاا  من ال تاب  والسنة  واممجا   والعقه. ج:

 من يضع القانون؟
 من يضة القانون  بصيغة عملية؟س: 
 والدنيا. الاقهاا العدول  العلماا بالدين ج:

                                                           
 هذا إذا   ي ن معصومايف عنين من قبه اهلل سبحان  وتعاىل كالنيب وامئمة ام هار عليهم الس م. - 3
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 األحزاب في اإلسالم
 هه   امس م أحزاب ؟س: 
ال بد  باحلزب  إذا كان مقدمة لل ملان الذ  هو مقرر للتنايـذ  أمـا احلـزب  ج:

الذ  هو مقدمة لل ملان الذ  بيدأل التشرية ف   و ذلك من تشـرية القـانون خـاا 
 .4باهلل سبحان 

                                                           
 كما ال بد  بامحزاب ال  تعمه موه إعمار الو ن إذا   ت ن خمالاة للشر .  - 4
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2  
 االقتصاد
 

 االقتصاد في اإلسالم
   امس م نظام ل قتصا ؟ ههس: 
 أفضه نظام عرف  العا .…نعم ج:

 نظام االقتصاد اإلسالمي
 هه نظام االقتصا  امس م رأريايل  أو اارتاك   أو ايوع   أو تو يع ؟س: 
ال رأريالية   امس م  وال اارتاكية  باملعل املاهوم اليـوم  وال اـيوعية  وال  ج:
 تو يعية.

 الملكية الفردية
 ف يف االقتصا  امس م ؟: س
إنــ  زــو  املل يــة الار يــة  علــب اــرط أن ال زتمــة املــال مــن احلــرام  ويــإل    ج:
 .5حق 

 أموال الدولة
 من أين تديت الدولة امس مية بامموال؟س: 

                                                           
 أ  احلقوق الشرعية  كالم  والزكا . - 5
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 جبباية احلقوق الواوبة املقرر    امس م. ج:
 الحقوق الواجبة

 ما ه  احلقوق الواوبة؟س: 
  الم   و الزكا   و الراج  و اجلزية . ه  أربعة: ج:

 بيان الحقوق
 ؟…فسروا لنا هذأل احلقوقس: 
 المــ   هــو مــال يدخــذأل احلــاكم امســ م   عشــرين   املائــة  مــن مطلــق  ج:

أربــاح امنســان  ومــن املعــدن  وال نــز  والغــوا  واحلــ ل املخــتلط بــاحلرام  وغنــائم 
 .6احلرب  وقسم من امر 

يدخذأل احلاكم امس م   من الواحـد   امربعـني إىل الواحـد    و الزكا  : مال
املائـــة  مـــن الغـــنم  والبقـــر  وامبـــه  والـــذه   والاضـــة  والتمـــر  والزبيـــ   والشـــعري  

 .7واحلنطة
و الراج : ما يدخذأل احلاكم امس م  من الزارعني    امراضـ  املاتوحـة عنـو  

8. 
م  مــن اليهــو  والنصــارى واذــو  الــذميني و اجلزيــة : مــا يدخــذأل احلــاكم امســ 

 وسائر ال اار الذين هم   ذمة امس م   مقابه الذمة واحلماية عنهم.
 

                                                           
 كتاب الم .  33راوة موسوعة الاق  ج  - 6
 كتاب الزكا .  32ـ 29راوة موسوعة الاق  ج  - 7
 كتاب اجلها .  11-17اصط ح فقه   راوة موسوعة الاق  ج  - 8
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 البنك في اإلسالم
 هه   امس م  بنوك ؟س: 
نعــم.. ول ــن بــدون ربــا  مــة تطبيــق كــه قوانينهــا مــة أح ــام امســ م  وا ــا  ج:

 .9تدار اإلون مو ايها من سائر وار اهتا
 ضرائبال

 هه تدخذ الدولة من النا  مااليف آخر  من أمنال الضرائ  املووو   اآلن؟.س: 
  فانـ  ال حيـق للدولـة امسـ مية  أن تدخـذ غـري هـذأل الضـرائ  امربعـة ـ   كـ يف   ج:

مطلقــايف ـ اال إذا اقتضــت الضــرور  ذلــك  والضــرورات تقــدر بقــدرها وزــ  ان ي ــون 
 ذلك باذن اورى الاقهاا املراوة.

 المال بيت
 ما ذا تعمه الدولة امس مية  مبا تدخذأل من امموال؟س: 
ان   الدولة امس مية  ائر  تسمب بـ بيت املال  معد  لقضاا مجية حوائج  ج:

املســـلمني  فبامضـــافة إىل ان الدولـــة تقـــوم جبميـــة املشـــارية امصـــ حية   والعمرانيـــة  
أمورأل  ح  ال يبقب فقـري   الـب     والتقدمية  تسعف كه فقري باملال ال ا  م ار 

وتقضــ  حاوــة كــه حمتــاج  فمــن احتــاج إىل الــزواج  أو إىل رأ  املــال لل ســ   أو 
إىل الـــدار والـــدكان  أو إىل الطبيـــ  والعـــ ج  أو إىل الســـار حلاوـــة لـــ  ضـــرورية  أو 
انقطــــة   ســــارأل فلــــم ت ــــن لــــ  مإلنــــة العــــو   أو إىل  راســــة  تــــاج إىل املــــال  أو مــــا 

 …ب أا
راوة بيت املال  وأشبت ل  ـ بطريق بسيط  من إقامة ااهد أو حلف ـ ان  حيتاج 
إىل الشــ ا الاــ ال  وال مــال لــ   وعنــد ذاك يقــدم لــ  بيــت املــال مــا يســد بــ  حاوتــ  

                                                           
 راوة كتاب  حملات عن البنك امس م   و الاق  االقتصا   لإلمام املإللف. - 9
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 بقدر ادن  وكاايت   ولذا ال يبقب   الدولة فقري أو معو  ـ إ  قايف.
 

 كفاية الحقوق
 بعة ب ه هذأل احلاوات؟هه ت ا  تلك احلقوق امر س: 

نعـــم ..ت اـــ  بامضـــافة إىل مـــا  صـــل  الدولـــة مـــن أم كهـــا و اراهتـــا وحيا هتـــا  ج: 
 .10للمباحات كالناط وغريأل

 
 عدم كفاية الضرائب

وكيــــــف ت اــــــ   مــــــة أنــــــا نــــــرى ان الضــــــرائ  الضــــــخمة اليــــــوم ال ت اــــــ  س: 
 باحلاوات؟
كنــــريايف مــــن الــــدوائر ال   إن املــــو اني   الدولــــة امســــ مية قليلــــون وــــدايف  من ج:

حاوة إليها   الدولة امس مية  وكنريايف مـن امعمـال الـ  تقـوم هبـا احل ومـة ك اآلن 
ك تقـوم هبـا الشــعوب   الدولـة امســ مية  ومـا علـب عــاتق احل ومـة مــن أعمـال إ ــا 
ينجز بدسر  وقت وأبسط صور   بيعية  ولغري ذلك  وإذا قه املو اون وقض  علـب 

 توفرت امموال.  الروتني 
 

 التقاعد في اإلسالم
 هه يعطب املال للمتقاعد ؟س: 
إن كـــان فقـــريايف عـــاوزايف أعطـــ  بقـــدر حاوتـــ   ال بقـــدر معــــني ـ كمـــا عنــــد  ج:

                                                           
 يال القا مة.هذا بشرط عدم اموحا  حبق اآلخرين ومنهم االو - 10
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احل ومـات اآلن ـ وإال   يعـط اـيئايف  إال إذا كانـت وهـة تووـ  إعطائـ   أو إعطـاا 
 .11القدر املعني 

                                                           
 كعقد ارع  أو ارط   ضمن عقد أو ما أاب .  - 11
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 الجيش 

 
 اإلسالم ونظام الجيش

   امس م ويش منظم؟  وههس: 
 علب أفضه صور .… نعمج: 

 
 التجنيد اإلجباري

 هه يوود   امس م التجنيد اموبار ؟ س: 
 .12ك   فالتجنيد   امس م اختيار   إال   حالة االضطرارج: 

 
 الدفاع في اإلسالم

 وكيف ذلك؟س: 
دنوا  إن الدولـــــة امســـــ مية تعـــــني ســـــاحات كبـــــري  خـــــارج املـــــدن  مـــــزو   بـــــج: 

الســ ح  وتنــدب النــا  إىل التمــرين هنــاك  مــن غــري فــرق بــني مجيــة العناصــر  كبــارايف 
. وبــذلك يتــدرب كــه الشــع  تقريبــايف  وترفــة عــن كاهــه احل ومــة ناقــات 13وصــغارايف 

                                                           
 وي ون تشخيص ذلك بيد اورى الاقهاا املراوة. - 12
 هذا ال ينا  تنظيم ذلك  به املقصو  ان  ينبغ  تعليم اجلمية من ال بار والصغار. . .  - 13
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 اجليش.. 
كمــا أن العــاملني يبقــون عنــد عـــوائلهم  وعلــب م ســبهم  ف ــه إنســان يتـــدرب 

 روة إىل كسب  ويبقب عند أهل . يوميايف  ساعة أو ساعتني  من يف  مث ي
فــاذا أ هــم الدولــة عــدو  ووــ  علــب اجلميــة املقاتلــة  فاعــايف عــن بيضــة امســ م  
ومــن رغــ    خدمــة الدولــة اختيــارايف  قــرر لــ  راتــ   ليبقــب علــب  ــول الــط  ــدم 

 الدولة امس مية.
 

 وسائل الحرب الحديثة
 ماذا يرى امس م   الوسائه احلربية احلدينة؟س: 
يــرى ووـــوب صــنة واقتنـــاا الدولــة ب ـــه قـــدر مم ــن منهـــا  كمــا قـــال تعـــاىل: ج: 

وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة
11. 

 
 عوائل الشهداء

 ماذا تصنة الدولة بعائلة من يقته من اجلنو ؟س: 
إذا كانـت العائلـة فقـري  عـاوز   أعطيــت بقـدر سـد حاواهتـا حسـ  اــدهنا  ج: 

 إال إذا كان   إعطائهم مصلحة وحنوها. وإن   ت ن كذلك    تعط ايئايف 

                                                           
ضـرر البشـرية مجعـاا فانـ   ال  كما يلزم صد البشر عن صـنة وتوسـعة أمنـال القنابـه النوويـة الـ  فيهـا  - 14

 . 11ح 1ب 376ا  17ضرر وال ضرار   امس م  راوة وسائه الشيعة ج
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 الحرية 

 
 الحرية اإلسالمية

 هه   امس م حرية؟س: 
نعـــم  أفضـــه أقســـام احلريـــة  مبـــا   حيلـــم هبـــا العـــا     ـــه أرقـــب احلضـــارات ج: 
 امرضية.

 
 الحريات اإلسالمية

 ما ه  احلريات امس مية؟س: 
 ه  كنري   نذكر منها:ج: 

  فمـن اـاا أن يسـتور  بضـاعة أو يصـدرها  أو يشـرت   أو يبيـة  حرية التجار  :1
 ف  مانة ل  إ  قايف  ف  مجارك   امس م  وال رسوم  وال اروط.. 

نعـم يشـرتط أن ال ت ـون البضـاعة حمرمـة ـ كـالمر ـ وأن ال ي ـون التعامـه ربويـايف أو 
 دولة امس مية.  وأن ال ي ون   ذلك ضرر علب ال15حرامايف  وأن ال حيت ر التاور

حريـــة الزراعـــة  فمـــن اـــاا أن يـــزر  أ  مقـــدار مـــن امر  بديـــة كيايـــة اـــاا    :2
كــان لــ  ذلــك  وال  إصــ ح  راعــ   بــاملعل املســتور    امســ م  نعــم ـ إن كانــت 

                                                           
 . 231ا 5ما حيرم احت ارأل  راوة موسوعة الاق  كتاب البية ج - 15
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ووـ  علـب الـزار   فـة أوـر  امر  ـ مبقـدار  ايـف ـ إىل  16امر   ماتوحة عنو  
   وإن كان الزار  فقريايف وو  علب الدولة سد حاوت  الدولة  وهو املسمب بـ  الراج

حســ  اــدن   وال مــانة مــن أن يــزر  امنســان أ  مقــدار اــاا علــب اــرط ال ياــوت 
الارصـــة علـــب اآلخـــرين  ولـــي  للدولـــة إال  المـــ   و الزكـــا   مـــة اـــرائطهما كمـــا 

 سبق.
كـان حرية الصناعة والعمـار   فمـن اـاا أن يعمـر امر  بديـة كيايـة كانـت    :3

لــ  ذلــك  وال رســوم علــب العمــار  إ  قــايف  وال حيــق للدولــة أن تدخــذ منــ  ولــو فلســايف 
إال إذا   17واحدايف لألر  أو غريها  فقد قرر امس م:  من أحىي أرضايف مواتا فه  ل  

 كانت امر   ماتوحة عنو   فعلب العامر امور  للدولة..
 ـ إال الصناعات احملرمة. وكذلك مجية الصنائة حر  ـ مبا   ال لمة من معل

حرية ال سـ  والعمـه  فالصـيد  وإخـراج املعـا ن  وحيـا   املباحـات  ومجيـة  :4
أنوا  الت س  مبـاح ملـن اـاا  بديـة كيايـة اـاا  وال حيـق للدولـة املنـة عـن ذلـك  أو 
أخـذ رسـوم  أو وعــه قيـو  عليهــا  نعـم..ال زــو  الت سـ  بــاحلرام املقـرر   الشــريعة 

 امس مية. 
حريــــة الســــار وامقامــــة  فمــــن اــــاا أن يقــــيم   م ــــان  أو يســــافر إىل أ   :5

م ـــان  فلـــ  مـــا اـــاا  بـــ  قيـــد أو اـــرط  فـــ  حـــدو  إقليميـــة   امســـ م  وال قيـــو  
عنصــرية  وال وــايزات لونيــة أو لغويــة  وهبــذأل احلريــة تســقط: اهلويــة  واجلنســية  ووــوا  

اـــ ا مـــن ذلـــك  والضـــرورات تقـــدر الســـار  ومجيـــة فـــرو  ذلـــك  إال إذا اضـــطر إىل 
 بقدرها  وت ون باارا  اورى الاقهاا املراوة.

حريــة امعمــال واحلركــات مطلقــايف  إال مــا حرمهــا امســ م  وهــو قليــه وــدايف..  :6
                                                           

 كتاب اجلها .  11-17راوة موسوعة الاق  ج  - 16
 .32221ح 321ا 17. وراوة وسائه الشيعة ج 22ح 152ا 7هتذي  االح ام ج - 17
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  18ف   وائـر للتجسـ  إ  قـايف  إال  ائـر  مجـة املعلومـات ملصـلحة الدولـة امسـ مية
معيـــات واهليئـــات  ومجعـــ  الت عـــات  ف ـــه فـــر  حـــر   ك مـــ   وكتابـــ   وت وينـــ  اجل

 وإصدارأل اذ ت واجلرائد  ونصب   ار امذاعة والتلازيون  وغري ذلك.
سائر أقسام احلرية  فمن يف كه عار  بالسياقة  حر   أن يسوق بـ  إعطـاا  :7

 وه ذا.…رسوم أو حنوها  كما ان امليت ال حيتاج إىل إوا   ح  زهز
 

 رإلغاء الكثير من الدوائ
 إن ما ذكر يقتض  إلغاا ال نري من الدوائر؟ س:
نعــم.. وكــذلك كانــت الدولــة امســ مية  ال  وائــر فيهــا إال قليلــة وــدايف  ولــذا ج: 

ذكرنـا ـ سـابقايف ـ إن املـو اني   الدولـة امسـ مية قليلـون  منتهـب القلـة  وبسـب  قلـة 
 املو اني ال يرهق كاهه الدولة باملال ال نري.

                                                           
 راوة كتاب  اذا قام امس م   العراق  لإلمام املإللف   ام  ل  . - 18
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5 
 القضاء 

 
 قوانين القضاء

 هه   امس م قوانني للقضاا؟س: 
 .19نعم  أفضه القوانني القضائية مووو     امس م ج: 

 
 القضاء اإلسالمي

 كيف هو القضاا امس م ؟ س: 
وهــو يقضــ    … زــ    القاضــ   أن ي ــون روــ يف مإلمنــايف فاقهــايف للقضــااج: 

يضـة للشـ وى  وقـا  واحـد مي ـن اممور ب  رسوم إ  قايف  وال حيتاج إىل تقـد  عر 
أن يــــرى مجيــــة أقســــام الــــدعاوى وياصــــه فيهــــا علــــب ضــــوا امســــ م  وال يقبــــه مــــن 

  وال  روتينيات    القضاا امس م   ولـذا فقـد كـان يقضـ  20الشهو  إال العدول
القاضـــ  الواحـــد ملدينـــة فيهـــا  م ئـــني  مـــن النـــا  حبيـــ  ال تبقـــب مشـــ لة قضـــائية 

 .21إ  قايف 

                                                           
 كتاب القضاا.  15-11راوة موسوعة الاق  ج - 19
 كتاب الشها ات.  16راوة موسوعة الاق  ج - 20
 راوة  مووز احلضار  امس مية  لإلمام املإللف   ام  ل  . - 21
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 ضيرزق القا

 من أين يدكه القاض ؟س: 
 من بيت املال.ج: 

 
 عمل القاضي

 ما هو عمه القاض ؟س: 
إن  ومبسـاعد  معاونيـ  كـان يقـوم بدعمـال  وائـر كنـري   مـن  وائـر احل ومـات ج: 

احلاضــر   فهــو يقــوم بشــإلون اموقــا  واملتــولني  ويدخــذ أمــوال القصــر لري هــا علــيهم 
ويــن م  ويطلــق  ويبيــة  ويــرهن  ويــإلور  لــدى تــوفر الشــروط  وحيجــز علــب الســاي   

 .22وياصه بني النا  وزر  احلدو  .. إىل غري ذلك
 

 المحامات في اإلسالم
 هه   امس م نظام للمحامات  بال ياية املعروفة؟س: 
لـــي    امســـ م نظـــام للمحامـــات هبـــذأل ال يايـــة الـــ   عـــه احلـــق بـــا  يف ج: 

م  إىل هـذأل ال نـر  مــن احملـامني  فـان اممــور والبا ـه حقـايف  وال حيتـاج النظــام امسـ 
 وشب   الدولة امس مية بيسر وسهولة وبسا ة.

                                                           
اممــور تنجــز   بيــت عــا  إســ م  واحــد  وكانــت وقبــه مخســني ســنة  أو أقــه  كانــت مجيــة هــذأل  - 22

هنــاك ورقــة بســيطة ت تــ  وذــتم عــتم ذلــك العــا   وتــدور املعــام ت علــب ذلــك  وقــد كــان التزويــر فيــ  
 مدمونايف إىل حد يوو  الدهشة.
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 اإلسالم وكثرة الموظفين

مـــاذا يصـــنة امســـ م باحملـــامني واملـــو اني الـــذين ال يعـــرت  هبـــم  إذا قـــبم س: 
 الزمام؟
إن امســــ م يعــــني هلــــم أعمــــال عمرانيــــة تقدميــــة  ويــــدر علــــيهم مــــن خزينــــة ج: 

دولة  ما يساعدهم   وضية ائوهنم  ح  يهيئ هلم العمه الذ  يريدون مزاولتـ   ال
ــــ   يتمــــر  علــــب النظــــام  وبعــــد هــــذا فهــــه يظــــن أن مو اــــايف  ال يقــــر امســــ م بو يات
امســ م   إذا هيــد امســ م لــ  عمــ يف يناســ  مقامــ  مــن امعمــال احلــر  العمرانيــة  

 أل . وساعدأل ح  و ن من مزاولت  ب ه عز ورفا
وكذلك امس م يلغ  املخامر وعمه الاواور وما أاب   مة االهتمام من يوود 

 …هلم عم يف حمل يف  وهلن أ واوايف صاحلني
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6  
 الصحة
 

 الصحة في اإلسالم
 هه   امس م نظام لصحة البدن؟س: 
 .23نعم  أفضه امنظمة وقاية وع وايف ج: 

 
 نظام الصحة اإلسالمية

 صحة امس مية؟ما ه  مميزات الس: 
 امس م وعه الطوط العريضة للصحة العامة بسن أمور ش ث:ج: 

 الوقاية  فان  حيا  اذتمة عن تسرب اممرا  إلي   وذلك:  :1
بتحــر  أســباب اممــرا   منــه: المــر  الزنــا  اماــياا الضــار   الغنــاا  أســباب  أ: 

 …القلق  وما أاب 
النظافـــة  احلجامـــة  الاصـــد  الصـــوم   وبســـن آ اب احليـــا  والصـــحة  منـــه: ب:

التدهني  الزواج  السـعوط  ال حـه  النـور   بيـان كيايـة امكـه والشـرب والنـوم  ومـا 
 …أاب 

                                                           
راوــة كتــاب   اـــة التحاــة  و مبـــا   الطــ   و اممـــرا  وامعــرا  وقايـــة وع وــايف  و موســـوعة  - 23

 الط   لإلمام املإللف   ام  ل  .الاق  كتاب 
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الع ج: وذلك بامراا  إىل أ وية وأغذية لع ج اممرا   وكلها تتسم بطابة  :2
ممـا هـو  البسا ة والسهولة  وهذأل تطـر  كنـريايف مـن اممـرا  خصوصـايف   بـدا ت وهنـا 

مــــــذكور    ــــــ  النــــــيب  صــــــلب اهلل عليــــــ  وآلــــــ  وســــــلم  و  ــــــ  امئمــــــة  علــــــيهم 
 …الس م و

الرقابـــة  فـــان امســـ م يراقـــ  ام بـــاا مراقبـــة  قيقـــة  حـــ  انـــ  قـــرر:  الطبيـــ   :3
ضامن ولو كان حاذقايف  مما يقيد الطبي  ف  يتم ن ان حييـد عـن احلقيقـة  بـه  لـق 

 يد    وصا  للدواا وتشخيص  وع و .  ناس  مل ة قوية ورقابة اد
 

 تقدم الطب
 ألي  الط  تقدم فع يف تقدمايف ملموسايف؟  س:
ال اـــك   تقـــدم الطـــ   وامســـ م ال  ـــالف ذلـــك بـــه يإليـــدأل  ول ـــن إن ج: 

تلــك امســ  الــ  ذكرناهــا هــ  عمــد  أســباب الصــحة العامــة  وقــد اهنــدمت  ولــذا 
  حـــ  أن هـــذأل ال نـــر  ال نـــري  مـــن جنـــد ان اممـــرا  غـــزت البشـــرية بصـــور  مدهشـــة

ام باا  والصـيا لة  واملستشـايات  ومـا أاـب .. ال ت اـ    إروـا  الصـحة العامـة  
وما  لنا نذكر آباانا الذين كانوا يتمتعون بصحة فائقة ح  املمات  بينما نـرى اليـوم 
أن كــه  ار ال ذلــو مــن مــريم أو مرضــب  وكنــريايف مــن اماــخاا مصــابون مبــر  أو 

 …مرا أ
 
 العالج

 ما هو الع ج إذن؟س: 
ــــــافة مــــــن ج:  أن تروــــــة الطــــــوط الصــــــحية امســــــ مية إىل الووــــــو   وأخــــــذ الن
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ال شو  اجلديد   وإخراج احملرمات منها  وفتم الطريق أمام الط  السابق اذـرب  
ليمتــزج الطبــان القــد  واحلــدي   وليعمــه الطــ  حــرايف حــ  تعــو  الصــحة العامــة  وال 

 نية  ت نري اممرا  الاتاكة.تئن امنسا
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7  
 الثقافة
 
 

 الثقافة في اإلسالم
 هه   امس م منهاج للنقافة؟ س: 
 أفضه منهاج.ج: 

 
 منهج الثقافة اإلسالمية

 وما هو؟س: 
  وهيئ ل  الوسائه  وألـزم 24إن  أوو   ل  العلم علب كه مسلم ومسلمةج: 

 الدولة مساندت .
 

                                                           
 1قـــال رســـول اهلل  ا :    لـــ  العلـــم فريضـــة علـــب كـــه مســـلم ومســـلمة  راوـــة حبـــار االنـــوار ج - 24
عن الصا ق علي  الس م. وعنـ  عليـ  السـ م  21ح 9ب 31ا 2. و  البحار ج51ح 1ب 177ا

 مـــــــة  ضـــــــمن بيـــــــان الع 5ح 52ب 111ا 67. والبحـــــــار ج11ح 15ب 61ا 67  البحـــــــار ج 
. هــذا باالضــافة اىل العمومــات الدالــة علــب  لــ  العلــم الشــاملة للــذكر 15ا 115اذلســ   والبحــار ج

 واالننب.. راوة كتاب  منية املريد  للشهيد الناال  قد  سرأل ..
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 تأخر المسلمين
 ر املسلمون؟فلماذا تدخس: 
إهنم تدخروا منذ تركوا منهاج امس م  أما حني كانوا آخذين ب   فقد فاقت ج: 

شقافتهم علب شقافة الغرب اليوم  وعلب كافة اعوب امر   وال أ ل علب ذلك من 
اعــــرتا  الغــــرب بــــذلك  ف انــــت نســــبة كتــــبهم وم تبــــاهتم  ومدارســــهم ومنقاــــيهم  

ب نري من نسبة ال ت  وامل تبات واملدار   بلحاظ الوسائه   تلك الظرو   أكنر
 .25واملنقاني   هذا اليوم  مة تقدم الوسائه وامسباب

 
 اإلسالم واألمور المستجدة

 وهه حيرم امس م املدار   والصحف  والتلازيون  والرا يو  والسينما ؟س: 
ت إن امســـ م حيـــرم املااســـد واملغريـــات   هـــذأل الوســـائه النقافيـــة  وإذا خلـــج: 

 عنها كان امس م من أاد املستقبلني هلا.
 
 

 الفارق بين الثقافة اإلسالمية وغيرها
 ما هو الاارق العام بني منهاج امس م النقا   وبني منهاج النقافة اليوم؟س: 
الاــارق العــام هــو: مــزج امســ م العلــم بامميــان والاضــيلة  وبــرت النقافــة اليــوم ج: 

  بامحلا  والرذيلة.. ولذا أصبم العلـم  الـذ  هـو أفضـه عن امميان والاضيلة  ومزو

                                                           
راوة كتاب  حضار  العرب  للدكتور غوستا  لوبـون وكتـاب  مـووز تـاريس امسـ م  وكتاب ملـاذا  - 25

 لإلمام املإللف   ام  ل  .تدخر املسلمني  



 

 21 

 وسيلة للرق  والس م واممن  وسيلة ل حنطاط  والتدمري  واالضطراب.
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8 
 السالم 

 
 السالم ال الحرب

 هه امس م  ين حرب  أم  ين س م؟س: 
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم   امس م  ين الس م  قال تعاىل: ج: 

أمـــا إذا تعـــدى أحـــد علـــب النـــا   أو علـــب املســـلمني فامســـ م حيـــارب   26فذذذة كا
 موه العدالة واحلقيقة ور  االعتداا.

 
 السلم ال العنف

 هه امس م  ين السلم أم العنف؟س: 
 امس م  ين السلم ال العنف.ج: 

 
 السالم في اإلسالم

 كيف يدعم امس م الس م؟  س:
ب اممن    الـداخه و  الـارج  فاـ  الـداخه يرى امس م وووب استتباج: 

                                                           
 .211البقر :  - 26
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 ينا  اجلرمية  و  الارج ال يتعدى علب أحد  ويضرب علب أيد  املعتدين.
 

 نفي الجريمة
 كيف ينا  امس م اجلرمية؟س: 
إن أســــــــباب اجلرميــــــــة هــــــــ :  الاقــــــــر    املغريــــــــات    اجلهــــــــه    العــــــــداا   ج: 

 ينايهــا  فــاذا انتاــت  اختاــت اجلرميــة  املشــاكه  ومــا أاــب .. وامســ م حيارهبــا حــ 
تلقائيــــايف  فمــــن يف: الاقــــري يســــرق لســــد حاوتــــ   واملــــرأ  الااتنــــة والمــــر تســــببان الزنــــا  
والســـــ ر مووـــــ  للجرميـــــة.. واجلهـــــه ســـــب  للتعـــــد .. والعـــــداا يووـــــ  الضـــــرب 

وامســــ م يغــــين … واملشــــاكه العائليــــة تســــب  التــــوتر واجلرميــــة  وه ــــذا… والقتــــه
نة عن الت ج والمور  ويعمم النقافـة  وحيصـد أسـباب العـداا كاملهـاترات الاقراا  ومي

 وما أاب   وياصه املشاكه بقضاا يسري  وح م سرية و....
 

 عقوبة المجرم
 من أورم   امس م  كيف زا ى؟س: 
إن امســ م ـ بعــد مــا يلطــف اجلــو وحيصــد أســباب اجلرميــة ـ يضــة العقــاب ج: 

لــدناا   بعــ  واحنــرا  ناســ   وبالعقــاب الصــارم  الســرية  للمجــرم  منــ  إ ــا اقــرت 
فمن يف عند ما يقطة أربة أصابة من يـد …التنايذ  يعقم اجلو  ح  ال تت رر اجلرمية

الســارق  بعـــد تـــوفر عشــرات الشـــروط الـــ  منهــا إغنـــاا الاقـــراا  فــ  زـــرأ أحـــد علـــب 
ــــرنني   الدولــــة الســــرقة  ولــــذا يرينــــا التــــاريس أن أيــــا   قليلــــة وــــدايف قطعــــت  ــــول  ق

 امس مية.
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 السجن في اإلسالم
 ماذا يصنة امس م بالسجون؟س: 
إن امســ م يــرى أن القــانون الوضــع  ال قيمــة لــ  إ  قــايف  وإ ــا القــانون هــو ج: 

قانون السماا فقط  وعلب هذا ف نري من اجلرائم القانونية حااليف  ليست جبرائم بنظر 
 امس م  ح  يسجن مرت بيها.

ا ما يعت أل امس م ورمية  كالسرقة  والزنا  فقـد عـني لـ  عقابـايف صـارمايف عـاو يف   أم
كــالقطة  واجللــد  نعــم .. هنــاك وــرائم قليلــة   امســ م  عقاهبــا الســجن  كــاملنر  

 املما ه    ين .
والســـجن عبـــار  عـــن أن يســـلم القاضـــ  اذـــرم املســـتحق للســـجن إىل أحـــد أفـــرا  

ن بيتــ  مــن يف أو مــا أاــب ... ولــذا فــ  ســجن   امســ م ـ النــا  ليحبســ    غرفــة مــ
باملاهوم احلايل ـ إ  قايف  ولدى االضطرار ببناا السجن ال ي ون إال بناية بسيطة مة 

 .27مراعا  مجية حقوق السجني 
 

 السالم في خارج الوطن اإلسالمي
 كيف حيا  امس م الس م   الارج؟ س: 
أحــد إ  قــايف  ومــن مــال مــن الــدول إىل الســلم   إن امســ م ال يتعــدى علــبج: 

وإذا وقعــت حماربــة    28وإن جنحذذوا للسذذلم فذذاجن  لهذذا  مــال امســ م إليهــا  
 وضـــها امســـ م بـــدنظف صـــور    يشـــهد هلـــا التـــاريس منـــي يف  نعـــم مـــن اعتـــدى مـــن 

 الدول ر  امس م اعتدااها.
                                                           

 كتاب احلقوق.  111راوة موسوعة الاق  ج  - 27
 .61امناال:  - 28
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 السالم في داخل الوطن اإلسالمي

  م الس م بني احل ومة والشع ؟وكيف حيا  امسس: 
إن احل ومة ـ   امس م ـ اعبية باملعل الصحيم لل لمة  فماذا يريد النا  ج: 

غري املشاركة   الرأ   وغري الغل  والعلم  واحلرية  واممن  والصحة  والاضيلة  مما 
 يوفرها امس م خري توفري.

نــت تعمــر  ــوي يف ـ عــا   ـ ولــذا نــرى أن احل ومــات الصــحيحة   امســ م كا
للح  املتبا ل بني اممة وبني احل ومة  و  ي ن الرئي  حيتاج إىل  أمن  و حـر   

 وما أاب   ح  حيمي  من النا  إال لدى االضطرار.
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9 
 العائلة 

 
 

 العائلة في اإلسالم
 29كيف يرى امس م العائلة؟س: 
ها  كما يرى امس م  احلجاب  يإلكد امس م كنريايف علب العائلة ولزوم رعايتج: 

وإن سذذذألتموهن متاعذذذاً فاسذذذألوهن مذذذن وراء حجذذذاب   للمـــرأ   قـــال تعـــاىل:
31 
وبذلك تقه املوبقات  وتشتد ع قة الروه بزووت   والزووة بزووهـا  فتعـيش العائلـة 
  وـو حــ  وو ا   ومعــل احلجـاب عــدم إبــداا الشــعر واملاـاتن كمــا هــو مــذكور   

 .31الاق 
 

 والعمل للمرأةالعلم 
 هه امس م حيرم علب املرأ  العلم والعمه؟س: 
كـــ   فـــان امســـ م   حيـــرم علـــب املـــرأ  علمـــايف وال عمـــ يف  وا ـــا حـــرم عليهـــا ج: 

                                                           
 راوة كتاب  العائلة  لإلمام املإللف. - 29
 .53االحزاب :  - 30
 كتاب الص   فصه   السرت والساتر.  113-17ا  11راوة موسوعة الاق  ج  - 31
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 .32التبذل وامليوعة والت ج  كما حرم عليها أن تقوم بدعمال تنا  عاتها وادهنا 
 

 المرأة في اإلسالم
 ما هو رأ  امس م   املرأ ؟س: 
امســـ م يـــرى أن احليـــا  العائليـــة  ال تـــتم إال بتعـــ  وكـــد مـــن خـــارج البيـــت  ج: 

وس ن وعمه  اخه البيت  فقسنم اممر: للروه الارج  وللمرأ : الـداخه  وبـذلك 
وقد …هيئ لألفراخ البشرية خري حمه للنشوا  والنماا اجلسد   والعقل   والعا ا 

أعمــال الروــه  ال بــد و أن يملقــب عملهــا رأى امســ م احل ــيم  ان لــو  اولــت املــرأ  
البيــ  علــب الروــال  و  ذلــك إضــاعة للطــاقتني   اقــة املــرأ  العا ايــة  و اقــة الروــه 
العمليــة  فالعمــه ناــ  العمــه  إال أنــ  مع ــو  مقلــوب  يــديت بنتــائج غــري مرضــية  

 .33ولذا حبذ للمرأ  امعمال الداخلية
 

 اإلسالم والزواج
   الزواج؟  ما هو رأ  امس مس: 
امســـ م يـــرى اســـتحباب الـــزواج  ويإلكـــد علـــب ذلـــك  فـــاملرأ  باكماهلـــا ســـن ج: 

التاســـعة مـــة الراـــد والروـــه باكمالـــ  ســـن الـــام  عشـــر   ..وذلـــك  حـــ  ال يقـــة 
 الاحشاا والبغاا.

 
 ال لالختالط

                                                           
 لواق   لإلمام املإللف.راوة كتاب  احلجاب الدر  ا - 32
 وإن   حيرم عليها امعمال الاروية بشرو ها. - 33
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 ما هو رأ  امس م   اخت ط الاتيان بالاتيات    خمتلف مرافق احليا ؟س: 
 ط احملرم غري وائز  سـواا   املسـابم  أو املـدار   أو السـينمااات  االختج: 

أو املعامه  أو التجمعات  أو املنتديات  أو غريهـا  ويـرى امسـ م إن ذلـك يووـ  
الاســا  ممــا زــ  وقايــة اذتمــة عنــ   إال إذا كــان االخــت ط مــن قبيــه اخــت  هم   

 احلج واملشاهد املشرفة وما أاب .
 
 وجينتكليف الز 

 ما هو ت ليف الزووني   احليا  العائلية بنظر امس م؟س: 
علب الزوج الناقة كاملة  وإابا  غريز  املرأ  اجلسدية ـ حسـ  املقـرر اـرعايف ـ ج: 

وعلـــب الزووـــة إ اعـــة الـــزوج   الـــروج مـــن الـــدار  واالســـتمتا   أمـــا الشـــإلون البيتيـــة 
برضــا،ا  والطــ ق إ ــا هــو بيــد  فليســت واوبــة علــب الزووــة  والن ــاح ال ينعقــد إال

 الزوج فقط  إال مة الشرط عند الن اح في ون بيد الزووة أيضايف.
 

 تعدد الزوجات
 ما هو رأ  امس م   تعد  الزووات؟س: 
امســ م يــرى وــوا  التعــد  إىل أربــة بالعقــد الــدائم  ويووــ  العدالــة بيــنهن  ج: 

 وهبذا حه امس م مش لة العوان  و امرامه.
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 لواحق 

 
 

 لون المجتمع اإلسالمي
للمجتمــة امســ م  لــون آخــر  غــري لــون اذتمــة الــذ  نشــاهدأل   احلــال  :1

احلاضر  إذ يتمتة بامميان  وذلك يعدل السلوك تعدي يف ال يقـدر عليـ  مجيـة املنـاهج 
امرضــية  ولـــذا يشـــة فيـــ  املعـــل امنســـاال الرفيــة  بينمـــا العـــا  اليـــوم يعطـــ  لإلنســـان 
صبغة اآللة واحلديد  و  اذتمة امس م  ذتاـ  العقـد الناسـية وكنـري مـن املشـاكه 

 احلالية  كما تايم النقة واحل  والعا اة علب الار  واالوتما .
 

 ال ضرورة لتبدل الحكومات
لي  معل أخذ امسـ م بالزمـام: ضـرور  أن تتبـدل احل ومـات   هـذا اليـوم  :2

نــاأل أن تتبــدل املنــاهج إىل منــاهج إســ مية  ولــذا أقــر   بــه مع34إىل ح ومــات أخــرى
النيب  صلب اهلل علي  وآل  وسلم  النجاا  علب سلطت  حـني أسـلم   وكانـت سـريت  
الطاهر  ان يقـر كـه اـيس قبيلـة علـب سـيا ت   بعـد امسـ م  كمـا كـان سـيدايف قبـه ان 

ســ  حســ  يســلم  فــ  خشــية مــن امســ م لــرئي  أو أمــري إذا اســتعد ان ي يــف نا
 ال ياية امس مية ويطبق قوانني السماا. 

                                                           
 نعم لألمة امس مية تبديه احلاكم إذا ااات. - 34
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تز هـر احليـا  ـ جبميـة اـعبها ـ  ـت لـواا النظـام امسـ م   وكـم تتصـور أن  :3
تبـل  ار  وتـزر  امر   وتتقـدم الصـناعة  وتتوســة التجـار   وتـرتاكم النـرو     وــو 

 … مشاكه  وال فقرال  لم في  وال اروط  وال قيو   وال كبت في   وال
ولــذا كــان العمــران  واحلــ   والتقــدم  والنقــة  أبــان تطبيــق امســ م أمــرايف عا يــايف   

 زدأل العا    هذا اليوم  وإن كنرت في  الوسائه.
 

 الحكومة الواحدة اإلسالمية
الواوـــ  علـــب ال ـــه أن يعمـــه موـــه إعـــا   احل ومـــة الواحـــد  امســـ مية  :3

 ان.العاملية  واهلل املستع
سذذبحان ربذذك رب العذذزة عمذذا يصذذفون  وسذذالم علذذل المرسذذلين  والحمذذد هلل 

 رب العالمين وصلل اهلل علل محمد وآله الطاهرين.
 كربالء المقدسة 

 محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي     
 هذ  1380 

 
 
 


