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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
  َونُرِيُد َأْن ََنُن  

 َعَلى ال ِذيَن اْسُتْضِعُفوا 
 ِف األْرِض 
 َوََنَْعَلُهْم أَئِم ًة 
 َوََنَْعَلُهُم اْلَوارِِثيَ 

 
 صدق هللا العلي العظيم 

  5سورة القصص: اآلية 
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 كلمة الناشر

 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
 قحقيقةةخ الدولةةة االسةة ،ية ل أ،ةةه يعيلةةخ ا سةةلم اةة ن ،سةةدفخ االى نيةةة و ةةد  يسةةعى  ى

 على  دى ،ن ربخ.
قل هذه سبيلي أدعوا إىل هللا على بصرية

(1). 
و و ا ن  ذه ا سدة لةي   دهةخ الدولةة ،ةن أحلةه ابلةمل بةه  َنة   دايةة ال لةرية ومحةه 
راية االى ن كي فلون كلمة هللا  ي العلي  وكلمة الذين كفةروا السةفلى. وا سةلم بعملةخ  ةذا  َنة  

 قوه ِف االى ن ال أنخ ي دأ ،ن الصفر.يلمه ،سدة الذين س 
وللن  ذه الدولةة الةي يسةعى ا و، ةون اله ،تهة  ،ة   ةي هواني هة  ِف تتلةي ةة ال  ابية ة 

 ،ن السي سة واالهتص د واالدارة واجليش و،  أش خ وكيي فلون هي دهت  وفع ،له  ،ع شع ه ؟
،يةل رامة  لزعزعةة االىة ن ِف أسئلة كثدة فطرح.. وش ه   ،تعددة فث ر حون الدولة االسة 

صةةدور الةة عل حةةون هةةدرة االسةة ة علةةى  دارة ابيةة ة بلونةةخ نظ ،ةة ً شةة ، ً كةة ، ً يعةة   ك هةةة 
 ،ل كه ال  س.

و،ةةن يحيةةة أاةةرى هه ةة ري صةةورة مةةد وادةةاة و،لوشةةة لةةدى الةة عل عةةن هةةدرة االسةة ة 
لتقةدة العلمةي لةدى ال،ةرلل كةه والدولة االس ،ية ِف كيفية  دارة ابي ة بعد،  ان هةروا ضدةواا ا

 ذا وذاري ول،ده ،ن األس  ل حدى امفلري األ،ة لللت بة حون  ذا ا ودةو  وبية ن ا لةرو  
االس ،ي للدولةة وأرروحتةخ ِف  دارة ابية ة و،ع جلةة القضة ت ا ستعصةية الةي فةئن قحة  ورئتهة  

 والسد بخ وحو اهجمهون ،ن ال لرية اليوةل نتيجة فسلط ةموعة ،ن ع دة الط مو  امصد الع مل
 أحله ف فيذ تطط هتم اجله مية.

بعد كه  ذا يطه علي   ا رحلةع الةديا األعلةى اال،ة ة السةيد حلمةد ابسةيا اللةدا ي  داة 

                                                        

 .108سورة يوسي:  (1 
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، ي ةةة ً وكمةةة  عةةةر  ع ةةةخ ب سةةة رتخ وعةةةدة فللفةةةخ ِف  )الدولـــة اإلســـالمية(ظلةةخ( هةةةذه األرروحةةةة 
 مل ع ،ةةةةة الةةةةرقى واآلهةةةة ق للدولةةةةة االسةةةة ،ية صةةةةي مة الع ةةةة رة ليودةةةةص للمسةةةةلمي ا صةةةةة والعةةةة

ا سةةةتق لية والةةةي م بةةة  عةةةن أذ ةةة ن أب ةةة ا األ،ةةةةل راةةةة ً بقلمةةةخ وهلةةةره الصةةةورة ا لةةةرهة للدولةةةة 
االسةةةة ،يةل ،ودةةةةا ً ،لةةةةروعه  ابضةةةة ري ِف  دارة ابيةةةة ة بل هةةةةة ة الهتةةةة  ا تعةةةةددة وا تلةةةةع ة 

 والذي ستجده عزيزي الق رئ ِف ري    ذا اللت ل.
،وسسةةة اهجمتةةس ليسةةعد   ويسةةةر   أن فقةةوة بط ةةع ونلةةر  ةةةذا اللتةة ل اد،ةةة ، هةةة  ِف   ن

 ثراا ا لت ة العربية واالس ،ية ابلفلر االس ،ي ا تميزل وكي يطلع ا سةلمون علةى حقيقةة ،ة  
م ل ع هم ،دة هرون رويلة نتيجة سيطرة االستعم ر على أر  ل دولتهم ا رتا،ية األرةرا .. 

اللرمي أن ي فع بخ وب،ةده وأن خاةذ بيةد اجلميةع وحةو سة يه الة د والتقةدةل وهللا  س ئلة ا وى
 ا وهق للصوال.

 
 مؤسسة اجملتىب للتحقيق والنشر

   13/  6080بريوت لبنان  ص.ب: 
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 املقدمة

 
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
 ابمد هلل رل الع  ي وصلى هللا على حلمد وآلخ الطي ي الط  رين.

اللراس يلتمه اباتص ر على بعةل الةرقى االسة ،ية ابل سة ة  ى الدولةة وسي سةته    ذا
 الع ،ةل نسأن هللا س ا نخ التوهيق والق ون.

 
 قم املقدسة

 حممد الشريازي
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 الفصه األون
 

 السي سة االس ،ية
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 احلدود اجلغرافية

  ه يعرت  االس ة اببدود اجل،راهية؟ س:
دود اجل،راهية الي بي ب د االس ة وب د اللفرل امع   ة  الصةايصل نعمل يعرت  ابب ج:

 وأ،  ال  د االس ،ية ه  حدود بي ه .
وإن هــذه ألن األ،ةةة االسةة ،ية أ،ةةة واحةةدة والةة  د االسةة ،ية بلةةد واحةةدل هةة ن فعةة ى: 

أمتكم أمة واحدة
(2). 
إمنا املؤمنون إخوةوه ن س ا نخ: 

(3). 
ن  اةةةةوة فتل هةةةةأ د،ةةةة ق م ويسةةةةعى بةةةةذ،تهم أدي ةةةةم  ةةةةم يةةةةد علةةةةى ،ةةةةن ا سةةةةلمو : »وهةةةة ن

 .(4)«سوا م
 .(5) «ا و،ن أاو ا و،ن ك جلسد الواحد...: »وه ن اال، ة الص دق

وسيلون التع ،ه ،ع تتلي الدون االس ،ية وا سلمي فع ،ه الدولة ،ع شع ه  الواحةدل 
 ِف  ر ر االاوة وابرية.

بةة د اللفةةر ه ةة لي  ةةي أحسةةن وحسةةا هةة نون االلةةزاةل و ف ةة دن  وأ،ةة  التع ،ةةه ابل سةة ة  ى
ال ينهـاكم هللا عـا الـذيا ق يقـاملوكم د الـديا ا ص حل( وا ع  دا  ا لروعةل هة ن فعة ى: 

وق خيرجوكم ما دايركم أن مربوهم ومقسطوا إليهم
(6). 

 إزالة احلدود

  ذن كيي يُتع ،ه ،ع  ذه ابدود اجل،راهية؟ س:

                                                        

 . 52سورة ا و، ون:  (2 
 .10سورة ابجرا :  (3 
 .35185ح 31ل 75د 29ج :وس ئه الليعة (4 
 .4ابل ااوة ا و، ي ح 166د 2الل ِف: ج (5 
 .8سورة ا متا ة:  (6 
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  الته  ،ن الوحلودل هإهن  بدعة ،صط عة وأشي ا ومهية ال أس س هلة  ِف االسة ةل  جيا ج:
وهد حل ا ه  االستعم ر ليمزق ه  حلسد األ،ة الواحةدة عةا االهليميةة هيسةهه السةيطرة عليهة ل 

أرض هللا واسعةهة 
ال قحد   حدودل همةن الة  ة السةعي ال التهة  ابلطةرق السةلمية وعةا  (7)

 نلر الوعي.

  فوىى د لل ال

 أال فستدعي   الة ابدود الفودى واهلرج وا رج؟ س:
ك ل كم  مل فلن هودى ِف القرون ا  دية وه ه حلعه ابةدودل وكمة  لةوحل ذلة  ِف   ج:

عةةدة دونل هقةةةد ل   الةةةة ابةةدود بةةةي والت  اهل ةةةدل وكةةةذل  بةةي الةةةدون األوروبيةةةة ومل فوحلةةةا 
 الفودى..

  العقةةه واانةةذي سي سةةة السةةلم ون ةةذي الع ةةي هسةةتلون و،ةةم ،ةة  أحسةة   التصةةر  وحلم ةة
 ن الرهةةق مل يودةةع علةةى شةةيا  ال : »ال تيجةةة ري ةةة و،ردةةية تذن هللا فعةة ىل هةة ن رسةةون هللا

 .(8)« انخ وال نز  ،ن شيا  ال ش نخ

 الوسائل واآلليات

 ،   ي الوس ئه ا مل ة هلذا العمه؟ س:
الةدون االسة ،ية ابجللةوس  ى ر ولةة اتة د   ىلن ذل  عا ،ت بعة الق دة ورقس ا  ج:

واان ذ القرارا  ا   س ة والعملية لذل ل واالستف دة ،ن جت رل اآلارين ِف  ذا اهجم نل هأورواب 
،ةةةث ً كيةةةي اسةةةتط ع  ،ةةةن فوحيةةةد دوهلةةة  وةسةةةي  السةةةوق األوروبيةةةة ا لةةةرتكة وأاةةةداً  صةةةدار 

وحةةن ضهةةه ،ةةن  ةةوالا بةةه لةةدي   ،ةةن ،قو،ةة    العملةةة ا وحةةدةل وكةةذل  م نةةدي ِف اهل ةةد.. و،ةة 
الوحةةدة اللثةةدل الةةدينل األرضل التةة ريفل الثق هةةةل ومد ةة ل بعةةد االفلةة ن علةةى هللا عزوحلةةه ِف 

وقل اعملوا فسريى هللا عملكم ورسوله واملؤمنونفسديد الطىل ه ن فع ى: 
(9). 

                                                        

 .97سورة ال س ا:  (7 
 .6ابل الرهق ح 119د 2الل ِف: ج (8 
 .105سورة التوبة:  (9 
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 املسلم د البلد اإلسالمي

 
 بلد آار أحل  ي ً؟  ه يعتا ا سلم الذي ولد ِف س:
كةة ل ه  سةةلمون  اةةوةل وا سةةلم أي مةة  كةة ن وِف أيةةة بقعةةة ،ةةن بةة د االسةة ة يعتةةا ،ةةن   ج:

 أ ه ذل  ال لدل وال هرق بي بلد  س ،ي وبلد  س ،ي آار.
 ه  و، ون ااوة فتل هأ د، ق م ويسعى بذ،تهم أدي مل وِف ابديث اللريي: 

كم واحدل ال هضه لعريب على عجمةيل وال لعجمةي أيه  ال  س  ن ربلم واحدل و ن أاب»
 .(10)«على عريبل وال ألمحر على أسودل وال ألسود على أمحر  ال ابلتقوى

إن أكرمكم عند هللا أمقاكمهميزان التف ده ع د هللا  و التقوىل ه ن فع ى: 
(11). 

                                                        

 ابل ،  حل ا ِف واحد. 21،عدن اجلوا ر: د (10 
 .13سورة ابجرا :  (11 
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 األخوة اإلسالمية

 وداوا ل   ذل ؟ س:
ةل ه  سةةةلم ِف أي بلةةةد كةةة ن ،تسةةة وو أ،ةةة ة القةةة نون ب ةةة ا علةةةى هةةة نون األاةةةوة االسةةة ،ي ج:

االس ،يل لخ ،  لس ئر ا سلميل وعليخ ،ة  علةيهمل هيسةتطيع شةراا األرض وسة ئر ا متللة   
ا  قولة ومد ا  قولة ويتملن ،ن  حي ا األرادي ابلزراعة والعم رة و،  أشة خل أو يقةوة ابلتجة رة 

أن يتةةزوج ،ةة هم أو يةةزوحلهمل ههةةو امث بةةة أي هةةرد ،ةةن وك هةةة ا عةة ،   األاةةرىل وكةةذل  ىل ةةخ 
 أ ه ذل  ال لدل و ذه  ي االاوة االس ،ية امع     الصايص الي أراد   هللا ل  . 

ع ةةد داولةةخ ا دي ةةة ا  ةةورة اب وااةة ة بةةي ا هةة حلرين واألنصةة ر  وهةةد هةة ة الرسةةون األعظةةم 
األينية  ل ويلةةون ا عية ر الوحيةد هيةةخ ل  ة ا اهجمتمةةع الواحةد الةذي فةةذول هيةخ  ِف اطةوة ، ةخ 

 ةةو التقةةوى والعمةةه الصةة حلل وكةةذل  نةةرى كيةةي اسةةتق ه األنصةة ر  ةةذه الطةةوة وآثةةروا  اةةواهنم 
أحداً ،ن أصا بخ ِف مزاة أو سرية يدهع الرحله  هل ن  ذا بعث»ا ه حلرين بله ،  ىللون 

وكة نوا ىت عةون ،ةن ذلة  ،فت ح بيتخ  ى أايخ ِف الةدين ويقةون: اةذ ،ة  شةئ  وكةه ،ة  شةئ ل 
 لـي  علـيكم جنـان أن وكلـوا ًيعـاأ أو أشـتا أ حم رام  هسد الطع ة ِف ال ي  هأنزن هللا 

ملكتم مفاحتهيعا حضر أو مل حيضرل  ذا 
(12)»(13). 

كم  أن بعل األنص ر ك ن يطلق  حدى  وحل فخ ليتزوج ه  ا هة حلرل وهةذه الةروح ا   ركةة 
 ،  دئ الدين اب يي. متلن ا سلمون ،ن نلر

 احلكومة الواحدة 

كيةةةةةةي يةةةةةةتملن ا سةةةةةةلمونل السةةةةةة ة واللةةةةةةيعة ،عةةةةةة ً ،ةةةةةةن فلةةةةةةليه ابلو،ةةةةةةة الواحةةةةةةدة   س:
االسةة ،يةل والةةي ىتةةد شةةع عه  ليلةةمه ك هةةة ا سةةلميل حيةةث ي لةةت فعةةداد م ،ليةة ر وسةةتم ئة 

                                                        

 .61سورة ال ور:  (12 
 .30551ح 24ل 283د 24ج :وس ئه الليعة (13 
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 ؟(14)،ليون نسمة
ةاةذ نسة ة فواحلةد  ىلن ذل  عا رريق فلةليه  اهجملة  االسة ،ي األعلةى( حيةث ج:

ا سةةلمي  السةة ة واللةةيعة( ب ظةةر االعت ةة رل ،ةةث ً علةةرة أشةة  د ،ةةن كةةه ةموعةةةل هةةإذا كةة ن 
 ابلم يتعلق ابلليعة يواذ برأي أكثرية  ذه العلرةل وكذل  األ،ر ابل س ة  ى الس ة.

ل أ،ةة   ذا كةة ن ابلةةم يتعلةةق اب سةةلمي ك هةةة هيواةةذ بةةرأي األكثريةةة ،ةةن السةة ة واللةةيعة ،عةة ً 
هة ن ابلةةم ِف االسة ة لةةي  اسةةت دادتً بةه ، ت يةة ً علةى التفةة  م وابةةوار اهلة د  والتأكيةةد علةةى 

 ، دأ اللورى واالستل رة الدائمة.
وأمــــرهم شـــــورى و ةةةةو نةةةةص صةةةةريصل نطةةةةق بةةةةخ القةةةةرآن اللةةةةرميل حيةةةةث هةةةة ن عزوحلةةةةه: 

بينهم
(15). 

وشاورهم د األمروه ن فع ى: 
(16). 

ذ القةةرار وعةةةدة فةةداه األ ةةواا هيةةةخل و،ةةداراة األهةةراد ،ةةةن وذلةة  للةةي ُفضةةمن سةةة ،ة اانةة 
 صّ    القرارل وكذل   شراري واألاذ برأي ذوي االاتص د ، همل كه ِف ة ن ااتص صخ.

 االنتخاابت احلرة  

  ه يعرت  االس ة ابالنت  اب  ابرة؟ س:
يةةةق نعةةةمل همرحلةةةع ا سةةةلمي األعلةةةى والةةةذي بيةةةده يصةةةية ابلةةةمل يةةةتم فعيي ةةةخ عةةةن رر  ج:

انت ة ل األ،ةةة بعةد  عطةة ا رأيهة  لةةخل وكةذل  شةةورى الفقهة ا ا راحلةةع  ن كة ن ا رحلةةع أكثةر ،ةةن 
 واحد.

ة ي ت ةةا بةةرأي األ،ةةة ،ضةة ه ً  ى اللةةرائط الةةي هرر ةة   ه لق ئةةد ة ابل سةة ة ل،ةةد ا عصةةوة
 االس ة والي جيا فوهر   هيخ.

                                                        

 بلت نفوس ا سلمي حسا االحص اا  األادة ا لي رين. (14 
 .38سورة اللورى:  (15 
 .159سورة آن عمران:  (16 

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 12 

 

 احلكم د اإلسالم  

 رى؟ ه ابلم ِف االس ة هردي أو شو  س:
ابلةم شةورىل يعةا  ذا كة ن لأ،ةة أكثةر ،ةن ،رحلةع فقليةدل هيجةا  شةراري اجلميةع ِف  ج:

 ابلو،ة على وحو االستل رةل و،  هررفخ األكثرية ، هم يلزة األاذ والعمه بخ. 
هةةة  يعةةةرت  االسةةة ة ابالسةةةت داد والتسةةةلط الةةةديلت فوريل و َنةةة  ابةةة كم ،ةةةن اللةةةعا واى 

أ أه ةع ،ةن نفسةي : » ى أحواهلمل كم  ه ن أ،ةد ا ةو، ي  اللعال يرعى ،ص بهم ويطمئن
ضن يق ن  ذا أ،د ا و، ي وال أش ركهم ِف ،ل ره الد ر أو أكون أسوة هلم ِف حللوبة العةيش 

»...(17). 
كأحةةد ا سةةلميل جيلةة  بةةي أصةةةا بخ   ويلةةون الق ئةةد كأحةةد مل هقةةد كةة ن رسةةون هللا 

 ال يتميز ع همل حم أن ال،ريا الق دة ال يعرهخ. (18) ي ظر  ى ذا وي ظر  ى ذا ابلسوية(

                                                        

  ى عثم ن بن ح يي األنص ري وك ن ع ،لخ على ال صرة. ،ن كت ل لخ ل 45هنج ال  مة: ابل الرس ئهل  (17 
 .393ح 268د 8الل ِف: ج (18 
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 شورى الفقهاء املراجع 

 ،   ي شورى الفقه ا ا راحلع؟ س:
كه ،سلم مل يصه  ى ،رحلة االحلته د عليةخ أن يقلةد ،رحلعة ً حل ،عة ً لللةرائط ا ةذكورة   ج:

بةه الفقهة ا    تظةرِف الرس ئه العمليةل وام  أنخ ال ني بة ا صة ِف عصر مي ة اال، ة ا هةدي ا
)جملـــ  شــــورى هيلةةةزة علةةةى ،راحلةةةةع التقليةةةد أن ي ضةةةموا قحةةة   ا راحلةةةع  ةةةم وكةةة ا ل ،ةةة ة 

وى رسوا  دارة ال  د االس ،ية حسا رأي األكثريةل هةإذا ،ة  فةوح أحةد مل  الفقهاء املراجع(
ا ،رحلعةةة ً أو هقةةد شةةرع العلةةةم أو العدالةةة ِف واحةةد ،ةةةن  ةةوالا ا راحلةةعل هعلةةةى ،قلديةةخ أن  تةة رو 

آاةةر حيةةه حلةةه ا رحلةةع ا تةةوح أو الف هةةد لللةةروعل ويلةةون ذلةة  تشةةرا  اهجملةة  االستلةة ري 
و،واهقةةةة شةةةورى الفقهةةة ا ا راحلةةةعل وهةةةذه الصةةةورة نضةةةمن اسةةةتمرار ابلو،ةةةة وهي دهتةةة  اللةةةرعية 
وسةةو  لةةةن يلةةةون   ةة ري الةةةه أو هةةةرا  ِف ،سةةألة االدارة العليةةة ل و ةةةذه الصةةورة  ةةةي ،صةةةداق 

: اللهم ارحةم الفة ئيل هيةه: ت رسةون هللا و،ةن الفة قري؟ هة ن : »سون هللا عملي لقون ر 
 .(20)وففصيه  ذا ال اث ِف  الفقخ( (19)«الذين خفون بعدي يروون حديثي وس ي

 

 والية الفقيه

  ذا استفرد أحد الفقه ا بوالية الفقيخ  ه جتا ر عتخ؟س: 
 الوالية للورى الفقه ا ا راحلع. ج:
 ية الفقيخ ،طلقة؟ ه فلون وال س:
كةة ل و َنةةة  الواليةةة للةةةورى الفقهةةة ا وِف االرةة ر اللةةةرعي الةةةذي حةةدده القةةةرآن اللةةةرمي   ج:

 .وأ ه بيتخ  والس ة ا طهرة ا روية عن رسون هللا 
 ذا استفرد أحد الفقه ا بوالية الفقيةخ وأصةدر حلمة ً أو هتةوى بع ةوان حلةم ابة كمل  س:

                                                        

 .33295ح 8ل 91د 27وس ئه الليعة:ج (19 
 راحلع ،وسوعة الفقخ: كت ل ال يعل اهجملد الرابع وال ، . (20 
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 ر؟ههه فلون لخ الوالية على هقيخ آا
 ال والية لفقيخ على هقيخ آار.ج: 
  ه جيو  لفقيخ حل ،ع لللرائط أن يفرض سلطتخ على هقيخ آار حل ،ع لللرائط؟س: 
 ك .ج: 
  ه يلرتع ِف شورى الفقه ا ا راحلع ،ض ه ً  ى اللروع الفقهية أن ف ت  هم األ،ة؟ س:
 نعمل ه أل،ة هل  رأيه  هيمن سيأاذ بز، ة ابلم. ج:
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 د اإلسالم احلرية أصل 

  ه كه شيا ِف االس ة حر؟ س:
نعمل بلرع أن ال يلةون حلر،ة ًل هل نسة ن ابةق ِف أن  تة ر أي شةيال أو يقةون أي   ج:

 .(21)ك ةل أو يفعه أي هعهل أو ،  أش خل حسا  رادفخ كم  فقرر ذل  ِف العقه واللر 
ِف  رة ر هة نون  االلةزاة( ،ض ه ً  ى أن اتر،   ع د ا سةلمي ال يواةذ هة  مةد ا سةلمي 

 .(22)على ،  ذكري ففصيلخ ِف الفقخ
وأ،  الطوائي ا ذ  ية مةد ا سةلمة ههةم أحةرار ِف العمةه امعتقةداهتم وشةع ئر م هيمة  بية هم 

 على أن ال يتج  روا اب  لرا .

 األحزاب احلرة  

  ه يعرت  االس ة بوحلود األحزال؟ س:
ألحةزالل وكةه هةرد يسةتطيع االنتمة ا  ى أي حةزل نعمل ه أل،ة هلة  ابةق ِف فلةليه ا ج:

ش ال بلرع أن فلون  ذه األحزال قح   شةرا  الفقهة ا ا راحلةع. ويلةرتع ِف عملهة  أن ال 
 يلون ا   االس ة ابعت  ر أن ال  د  س ،ية وذا  أكثرية ،سلمة.

 األحزاب الوطنية 

 ورن؟ ه يسمص لأحزال الور ية ابلعمه ،ن أحله ب  ا وفقدة ال س:
نعةةمل بلةةرع أن ال انةة لي االسةة ةل هةة بزل الةةورا  َنةة  يريةةد ب ةة ا الةةورن ِف تتلةةي  ج:

 أبع د ال   ا: السي سةل االحلتم عية واالهتص دية ومد ذل ل و ذا مم  ال ضس بخ.

 أنواع األحزاب  

                                                        

 راحلع كت ل  الفقخ: ابرت ( و الفقخ: الق نون( و ابرية االس ،ية(. (21 
 راحلع ،وسوعة الفقخ: كت ل  القواعد الفقهية( ، اث ه نون االلزاة. (22 
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  ى كم هسم فقسم األحزال ِف ال  د االس ،ية؟ س:
س ،ية الي فدعو للعمه ابالس ة و،  يتعلق بة  د األحزال االاألول: ث ثة أهس ة:  ج:
 االس ة.

األحزال الور ية الي فعمةه ،ةن أحلةه فقةدة الةورن االسة ،يل ِف تتلةي ةة ال   الثاين:
 ابيةةةةةةةةة ة الع ،ةةةةةةةةةة: السي سةةةةةةةةةيةل االحلتم عيةةةةةةةةةةل االهتصةةةةةةةةة دية والفلريةةةةةةةةةةل وال انةةةةةةةةة لي العقيةةةةةةةةةةدة 

 االس ،ية.
عمةه دةمن  رة ر شةأهن  الةدااليل وحيةق هلة  أن متة رس األحزال والقو،ي   الي ف الثالث:

ل،ته  ال صة عا وس ئه االع ة ا رئية وا سموعة وا قرواةل وهتص ا دارس ال صةة و،ة  أشة خل 
 على أن ال ي لروا ،  يع دي االس ة.

 الصحافة واإلعالم 

  أشة خل  ه حيق ألي هةرد أو ا عةة ،ةن ةسةي  صةايفةل ةلةةل  ذاعةةل فلفة  ل أو ،ة س:
 وأن يقون ،  يل ا؟

نعةةةةةةمل دةةةةةةمن  رةةةةةة ر االسةةةةةة ة أو الةةةةةةورن االسةةةةةة ،ي ضن ال يعمةةةةةةه دةةةةةةد االسةةةةةة ة.   ج:
ال إكراه د الدياه النس ن يولد حراً و ت ر رريقخ ب فسخل ه ن فع ى: 

(23). 
و ةذه ابريةةة الةةي ى اهة  االسةة ة لأهةةراد ال فعةا التعةةدي علةةى حقةوق اآلاةةرين وا سةة س 

بقون أو هعةهل هة هجمتمع الةذي ي ،يةخ االسة ة ةتمةع حةر ورة  رل اللةه هيةخ آ،ةنل ال  بلرا،تهم
ويل لكل مهزة ملزة لى ،ن أحد على أحدل ه ن فع ى: 

(24). 

 الطوائف املذهبية 

  ه الطوائي ا ذ  ية مد ا سلمةل هل  ابق ِف فلليه األحزال؟ س:
قو،وا ابلتأثد على ا سلمي ة كم  س ق ة نعمل ِف  ر ر شووهنم الدااليةل على أن ال ي ج:

ه ن الدولة االس ،ية فتع يش ،ع األهلية   ضهضةه ،ة  ىلةنل ه ألهلية   هلة  أحل ،هة  ال صةة 
                                                        

 .256سورة ال قرة:  (23 
 .1سورة اهلمزة:  (24 
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هةةةة ل سةةةةواا أك نةةةة  ،ةةةةن أ ةةةةه اللتةةةة ل كةةةة هجموس وال صةةةة رىل أو مةةةةد أ ةةةةه اللتةةةة ل ك ل وذيةةةةة 
كي ضهضةةه أسةةلولل ومل جيةةا فع ،ةةه حةةم ،ةةع ا لةةر  والامهيةة و،ةة   ى ذلةة ل هةة ن رسةةون هللا 

 أحداً ، هم على االس ة أو هواني خ.

 عالقة البلدان اإلسالمية 

 ،   ي نو  الع هة بي ال لدان االس ،ية  ه  ي وحدة أة اقح د؟ س:
 ي الوحدةل ألن ا سلمي ك هة يعتاون أ،ة واحدة هلةم حلو،ةة واحةدةل حة هلم حة ن  ج:

ِف اهل ةةةةد والصةةةةي وأ،ريلةةةة  حيةةةةث هلةةةة  حلو،ةةةةة واحةةةةدة و ن األ،ةةةةم األاةةةةرى الواحةةةةدةل ك أل،ةةةةة 
 فعدد  الوالت . 
إن هـــذه أمـــتكم أمـــة واحـــدة وأو ربكـــم فاعبـــدونهةة ن فعةةة ى: 

. وهةةة ن سةةة ا نخ: (25)
إمنا املؤمنون إخوة

(26). 
  ةةذا  ةةو الواهةةع الةةذي أراده هللا ل ةة  وهةةد فرك ةة ه هتةةأاريل وهةةد اسةةتط   الرسةةون األعظةةم 

،ةةن فوحيةةد حلزيةةرة العةةرل بعةةد أن آ،ةةن ال ةة س ونفضةةوا عةة هم م ةة ر القو،يةةة  اةة ن ،ةةدة وحليةةزة
 واالهليمية والق لية ومد  .

 

 الوالايت املختلفة  

 ،  نو  ابلو،ة االس ،ية ابل س ة  ى والتهت  ،ثه: العراقل ،صر و يران ومد  ؟ س:
حةةةةةزال ابةةةةةرة ضي كيفيةةةةةة أحل  هتةةةةة  شةةةةةورى الفقهةةةةة ا ا راحلةةةةةع الةةةةةي فستلةةةةةد أيضةةةةة ً األ ج:

 واالاص ئييل حبيث ال فلون ،  هية للقواني االس ،ية..
هعليهةة  الرحلةةةو   ى ، دةةةيه  اهجميةةد ،ةةةن العمةةةه ابلقةةةرآن والسةة ة اللةةةريفة وفسةةةعى حلةةة دة  ى 

  ه ،ة حلو،ة االس ة الواحدة وااللتف   حون راية الدين ا  ي.

                                                        

 .92سورة األن ي ا:  (25 
 .10سورة ابجرا :  (26 
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ونراه قريباأ  إهنم يرونه بعيداأ ه ن فع ى: 
(27). 

 املعاهدات الدولية  

  ه ىلن للدولة االس ،ية عقد ا ع  دا  ،ع بقية دون الع مل؟ س:
ا ع  دة ،ع اللّف ر ع ة ابدي ية أو ،ةع يهةود ا دي ةة أو ،ةن  نعمل ،ثلم  عقد ال يب  ج:

أشةة خل بلةةرع أن ال فلةةةون  ةةذه ا ع  ةةدة بضةةةرر االسةة ة وا سةةلمي والةةة  د االسةة ،يةل هةةة ن 
أيها الذيا آمنوا ادخلوا د السلم كافة ايفع ى: 

(28). 
ـــِميُع وهةةة ن سةةة ا نخ:  ـــَو السم ـــى هللِا ِإنمـــُه ُه ـــْل َعَل َـــا َومـَوَكم ََ  َْ ـــاْجَن ـــْلِم َف َوِإْن َجَنُحـــوا لِلسم

 . (29)اْلَعِليمُ 
همةةةن ،قو،ةةة   الدولةةةة  ةةةي ات هظةةةة علةةةى أ، هةةة  وذلةةة  عةةةن رريةةةق  ه ،ةةةة ع هةةة   ري ةةةة 

 ن اهجم ورة ومد  .وحسن اجلوار ،ع الدو 

 القانون الوىعي  

  ه يعرت  االس ة ابهلويةل اجل سيةل ال ط هة الل صيةل  حل  ة العمه و،  أش خ؟ س:
ال يعةةرت  االسةة ة ضي شةةيا ،ةةن  ةةذا الق يةةه: اهلويةةة اجل سةةيةل ال ط هةةة الل صةةيةل  ج:

  حل  ة االستداد والتصدير أو  حل  ة العمهل أو ،  أش خ.
ألعمةة ن  ةةي حةةرة ابسةةتث  ا اتر،ةة   هةة  حيةةق ألي هةةرد كةة ن ، ةةع اآلاةةرين وامةة  أن ايةةع ا

 ،زاولة أعم هلم أو  حل  ر م على  َن   عمه ،عي أو هرض الضرائا عليهم  ال ،  هرر اللر . 
ه بريةةةةة ِف الدولةةةةة االسةةةة ،ية ،ضةةةةمونة و،لفولةةةةةل و ةةةةي أحةةةةد دعةةةة ئم و،قو،ةةةة   الدولةةةةة 

علةةةةى األهةةةةرادل و َنةةةة   ةةةةم أحةةةةرار ِف كةةةةه حركةةةة هتم ال  حلاةةةةة هةةةة  ك ةةةة  وال دةةةة،وع وال هيةةةةود 
 وسل  هتم.

 

                                                        

 .7ة6سورة ا ع رج:  (27 
 .208سورة ال قرة:  (28 
 .61سورة األنف ن:  (29 
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 الالنظام والفوىى  

 أال يس ا ذل  ح لة ال نظ ة والفودى؟ س:
ال يلةةةون ذلةةة ل والةةةدليه عليةةةخ أن أربعةةةة علةةةر هةةةريً ،ةةةر  علةةةى الةةة  د االسةةة ،ية ومل  ج:

وهعةة  هيمةة  ال حيةةدش شةةيا ،ةةن الفودةةى وال نظةة ةل  ى أن أاةةذ  الةة  د ابلقةةواني ال،ربيةةة ه
 حيصى ،ن ا ل كه وا آسي.

 ن ،ةةة  نةةةةراه ِف بةةةة دي اليةةةةوة ،ةةةةن هودةةةةى وادةةةةطرااب   ةةةةو نتيجةةةةة ك ةةةة  ابةةةةرت  وحلةةةةم 
االسةةةةت داد والديلت فوريةةةةةل ألن االسةةةةت داد لةةةةةخ ،ةةةةردود سةةةةليب علةةةةةى اهجمتمةةةةع ويوحلةةةةا الفودةةةةةى 

 وال نظ ة.

  ريخ القانون الوىعي  

 د االس ،ية؟ ذن ،م وحلد   ذه األ،ور ِف ال   س:
، ةذ نصةي هةرنل ع ةةد،  فسةلط اللفة ر علةى الةة  د االسة ،ية وسةلطوا عليهة  أذيهةةم  ج:

 ،ن ابل ةل هفردوا  ذه األ،ور.
وذلة  اليقة   عجلةة التقةدة وحةر  هلةر األ،ةة االسة ،ية ونظر ة  عمة  متلة  ،ةن كتةة ل 

عصةةر و،صةةر كمةة   ل اللةةَذين مهةة  صةة ب ن و، ئمةة ن للةةهوآلةةخ األرهةة ر هللا وسةة ة الرسةةون
  ين تلةةةةةةةةةةةةةي هةةةةةةةةةةةةةيلم الثقلةةةةةةةةةةةةةي : »صةةةةةةةةةةةةةرح بةةةةةةةةةةةةةذل  الصةةةةةةةةةةةةة دق ا صةةةةةةةةةةةةةدق حيةةةةةةةةةةةةةث هةةةةةةةةةةةةة ن

 .(30)«كت ل هللال وعرتيت أ ه بيي و هنم  لن يفرته  حم يردا علّي ابوض

 حتديد هوية اجملرمني

س:  ذا أل،يةةة  اهلةةةوت  هليةةةي ىلةةةن قحديةةةد  ويةةةة اللصةةةود وا فسةةةدين والقتلةةةة وسةةة ئر 
 اهجمر،ي؟
 قة الي ك ن  جتري ه ه نصي هرن لتاديد  ويتهم.ب ف  الطري ج:

مث  ن ال  ة العمه جبميةع هةواني االسة ة ا تل ،لةةل ال أن نعمةه جبةزا ، هة  ونةد  ال ة هيل 

                                                        

 .33565ح 13ل 188د 27وس ئه الليعة: ج (30 
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أفتؤمنـون بـبعا الكتـاب ومكفـرون بـبعاه ن فع ى: 
ل هيلةون التط يةق يهصة ً ومةد (31)
فــال وربــ  ال يؤمنــون حــ  ى: عملةةي وفلةةون ال تيجةةة مةةد ،ردةةية ومةةد ،توهعةةة. هةة ن فعةة 

حيكموك فيما شجر بينهم
(32). 

 إلغاء القوانني غري اإلسالمية  

يستلله ال عل أن الز، ن هةد ف،ةد و ةذا الز،ة ن مةد الز،ة ن السة بقل وامة  الةدني  هةد  س:
 ف،د  ه ل  ة ف،يد  ذه القواني؟

  واألشةةةج ر وابيةةةةواي  ذا كةةة ن القصةةةد الت،يةةةةد اللةةةوينل كت،يةةةد ال اةةةة ر والسةةةم وا  ج:
واللم  والقمر وال جوةل هإهن  مل فت،دل أ،   ذا ك ن القصد ضن هةواني ابلو،ة   هةد ف،ةد  
ههةةذا  ةةو الواهةةةع الةةذي نلةة  دهل وللةةةن  ةةذا الت،يةةد مةةةد صةةايص ألن القةةواني الةةةي حلةة ا هةةة  
اللةرق أو ال،ةةرل ،عقةةدةل وسةتلون بضةةرر االنسةة ن ا سةلم ومةةدهل هيلةةزة  سةق ع  ةةذه القةةواني 

    و ح ن ابرية ،ل هن .و ل، ق 

 اإللغاء التدرجيي  
  ه ابال،ل ن  ل، ا  ذه القواني الة واحدة؟ س:
يلزة أن فلون  ل، ا  ذه القواني مد االس ،ية بدراسةة ك ،لةة وقحة   شةرا  شةورى  ج:

الفقهة ا ا راحلةع وأاصةة ئيي ،ةن األحةةزال ابةرةل وبصةةورة فدرجييةةل وبسةةرعة ،  سة ةل ،راعيةة ً ِف 
   ابلمة ِف التصر .ذل

هلو نظري  ى اتريف االسة ة و،ع جلتةخ لة عل األ،ةور والقضة ت الةي ك نة  دة ربة جبةذور   
ِف أعمةة ق اهجمتمةةعل لرأي ةة  كيةةي متلةةن ،ةةن القضةة ا عليهةة  عةةا التةةدرج ِف قحرىهةة ل ،ثةةه ،سةةألة 

 شرل المور.

                                                        

 .85سورة ال قرة:  (31 
 .65سورة ال س ا:  (32 
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 جماالت احلرية 

 ،ية واهجم ال  الي ال فلمله  ابرية؟،   ي اهجم ال  الي فلمله  ابرية االس  س:
ايةع اهجمة ال   ةي حةرة ِف االسةة ة: ك لتجة رة والزراعةة والصة  عةل والثق هةةل وا،ةةت ري  ج:

ا   حةة  ل وااتيةة ر االنسةة ن ألي عمةةه يقةةوة بةةخل  ال اتر،ةة   ههةةي ا رحلةةة عةةن دائةةرة ابريةةةل 
 رتفخ األارى.و ي هليلة حلداًل وحل ا ا  ع ع ه   صلاة ال لر ولضم ن ح

هةةة ل  ة أن يفهةةةم كةةةه هةةةرد ِف أي ةةةة ن كةةة نل حةةةدود ابريةةةة ا عطةةة ة لةةةخ وان ال يتج و  ةةة  
ليعمه على انته ري حقةوق اآلاةرين واالدةرار امصة بهمل ه بريةة ِف مةد اتر،ة   فلةون علةى 

 .(33)«ال درر وال  درار ِف االس ة»أس س ه عدة: 

 قوانني املرور  

 التقيد بقواني ا رور؟ ه حيق للفرد عدة  س:
كةةه هةة نون فةةتم ا صةة دهة عليةةخ ،ةةن ه ةةه شةةورى الفقهةة ا ا راحلةةع وامسةة عدة ذوي الةةاة   ج:

واالاتصة د الةةز، يي واألحةةزال ابةةرة حةةم و ن كةة ن هةة نويً  نةةوتً حبيةةث يلةةون دااةة ً دةةمن 
والتقيةةد بةةخل ه عةةدة  األ ةةم وا هةةم( أو هةة نون  ال دةةرر وال حةةرج( و،ةة  أشةة خل ه نةةخ جيةةا العمةةه 

 ألن  ذه القواني فعتا ،ن األحل ة االس ،ية الث نوية والي قحدد   شورى الفقه ا ا راحلع.
 وففصيه  ذا األ،ر ،ذكور ِف  الفقخ(.

،ضة ه ً  ى أن  ةةذه القةواني  َنةة  ودةع  لت ظةةيم ابيةة ة وحلعلهة  بسةةيطة مةد ،عقةةدة حيةةث 
هلسةةو  فصةة ص ابيةة ة حلايمةة ً ال فطةة قل  يلةةعر اللةةه هيهةة  ابأل،ةةن واأل،ةة نل هةةإذا ،ةة  عطلةة 

ألن كه هرد سةو  يسةعى لتاقيةق ذافةخ و،صة بخ علةى حسة ل اآلاةرين وع ةد   سةو  قحةه 
 .(34)الفودى وال نظ ة و ذا ،  ال يردى بخ الدين والعقه

                                                        

 .5717ابل ،داش أ ه ا له ح 334د 4،ن ال حيضره الفقيخ: ج (33 
 للتفصيه انظر ،وسوعة الفقخل كت ل ا رور. (34 
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 جهاز املخابرات 

 كيي فتع ،ه الدولة ،ع حله   ا   برا ؟  س:
سةةة ة شةةةرعيل أ،ةةة  ،ةةة  نةةةراه اليةةةوة ِف الةةة  د حلهةةة   ا  ةةة برا  ابلصةةةورة الةةةي بي هةةة  اال ج:

 االس ،ية ه،د حل ئز.
  ن ،همة حله   األ،ن فتادد ِف أ،رين:

: ،راه ةةة ،ةةوظفي الدولةةة ِف عةةدة التقصةةد أو الت ريةةا ِف األعمةة ن ا وكلةةة  لةةيهم وأن ال 1
 يوذوا أهراد اللعا ضاذ الرشوة و،  أش خ.

 ال  د االس ،ية ابهلجوة ا ف حلئ عليه .: ،راه ة أعداا ا سلمي حم ال ي  متوا 2
 .(35)« ذا عمه أحدكم عم ً هليتق خ»وِف ابديث اللريي: 

وأعدوا َم ما استطعتم ما قوةوه ن فع ى: 
(36). 

هجهة   األ،ةن اب عةل الصةايص يسة ر كةه ر ه فةخ وحلهةوده ِف سة يه اد،ةة ،صة حل األ،ةةة 
 العمه الص حل. على أس س فقوى هللا واالى ن ابليوة اآلار و 

وللةةن ،ةة  نةةراه اليةةوة علةة  ذلةة ل هقةةد أصةة ا  ،همةةة حلهةة   ا  ةة برا  ِف دون العةة مل 
وابلصةةود ِف ع   ةة   ةةي حفةةل شةة ص الط ميةةة ابةة كم وأذيبةةخ وذلةة  عةةا التجسةة  علةةى 

 اللعا والض،ط عليخ. 
 أ،  ِف االس ة ه  يوحلد ،ثه  ذال ألن التجس  حراة وا   العقه.

ـــَا الظـمــاِ  ِإْ   َوالَ ايَ هةةة ن فعةةة ى:  ـــَا الظـمــاِ  ِإنم بـَْع ـــوا َكثِـــرياأ ِم ـــا المـــِذيَا آَمنُـــوا اْجَتِنُب  َأيـ َه
ُقـوا ََتَسمُسوا َواَل يـَْغَتْب بـَْعُضُكْم بـَْعضاأ َأحيُِب  َأَحدُُكْم َأْن َيَُْكَل حَلَْم َأِخيِه َمْيتاأ َفَكِرْهُتُمـوُه َوامـم 

رَِحيم   هللاَ ِإنم هللاَ مـَوماب  
(37). 

 احلسبة 

  ه يوحلد حلتسا ِف الدولة؟ و ه يعتا اتتسا حل سوس ً؟ س:
                                                        

 .45ح 262د 3الل ِف: ج (35 
 .60سورة األنف ن:  (36 
 12سورة ابجرا :  (37 
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اتتسةةةةا مةةةةد اجل سةةةةوسل ألن عمةةةةه اتتسةةةةا ك للةةةةرريل ههةةةةو يتاةةةةرري ِف دااةةةةه  ج:
األسواق ويقوة اب راه ة حم ال يظلم أحةد أحةداًل وهةد ذكةري ففصةيه ا ودةو  ِف  الفقةخ(ل وال 

م اللةرري ،ةع ، حظةة أن اللةرري واحل ةخ ات هظةة علةى ال ظة ة يلزة عليخ التسرت هالمخ حلة
 الع ةل أ،  اتتسا هوظيفتخ ات هظة على حقوق ال  سل ه بس ة هر  ،ن هرو  القض ا.

وبع ةةةة رة أاةةةةرى: اتتسةةةةا  ةةةةو آ،ةةةةر اب عةةةةرو  ويهو عةةةةن ا  لةةةةر ِف السةةةةوق وابل سةةةة ة  ى 
  عةةةة وا لةةةرتين وي  ةةةخ عليهةةة  ويرشةةةد  ى ا عةةة ،   هدصةةةد ابةةة ال  مةةةد اللةةةرعية ،ةةةن ه ةةةه ال

 الصايص ، ه ل ع د   يلون السوق سوه ً  س ،ي ً ه ئم ً على العدن واالنص  .
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 الفصه الث ين
 

 االهتص د االس ،ي
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 االقتصاد اإلسالمي

  ه  ن االهتص د ِف االس ة  شيوعي( أو  اشرتاكي( أو  رأة يل(؟ س:
سةةةةة ،ي(ل  تلةةةةةي عةةةةةن االهتصةةةةة د اللةةةةةيوعي واالشةةةةةرتاكي االهتصةةةةة د ِف االسةةةةة ة    ج:

فلكـم رءوس أمـوالكموالرأةة يلل  ن هللا حلةه حل لةخ ِف القةرآن اللةرمي يقةون: 
ل وللةن (38)

 لي  ك لرأة لية الدائرة ِف ال،رلل به ِف دائرة اللر  ا  ي. 
سةجم ،ةع واالهتص د االس ،ي لي  ةموعة نظرت  بةه  ةي ةموعةة ،ةن القةواني الةي ف 

هطةةةرة االنسةةة ن وفتةةةأرر ابألا هيةةة   وفلةةةله امجموعهةةة  شةةةله االهتصةةة د االسةةة ،يل و ةةةي 
 ،و عة على ك هة أبوال الفقخ ا رف طة اب ع ،  .

 الثروة اإلسالمية  

 ،   و الفرق بي الثروة االس ،ية والرأة لية ال،ربية؟ س:
ال فعةة ى ِف القةةرآن اللةةرمي:  الفةةرق  ةةو أن االسةة ة هةةد اعةةخ ِف كلمتةةيل يقةةون هللا ج:

َمظِلمون وال ُمظَلمـون
ال فةزون هةدة ع ةد يةوة القي ،ةة »ل وهةد حلة ا ِف ابةديث اللةريي: (39)

 .(40)«حم يسأن عن أربع... وعن ، لخ مم  اكتس خ وهيم  أنفقخ
 ه  جيو  اع ا  ن ،ن ررق ابراة ،ثه: الراب والسرهة وال،ش ومد  .

راة أو االسةرا ل وجيةةا علةى ا سةلم أداا ابقةةوق اللةرعية الةةي كمة  ال جيةو  صةةرهخ ِف ابة
 أ،ر هللا ه  ،ثه: الم  والزك ة.

 وبعد ذل  هله ،  جيمعخ االنس ن ههو لخل ،هم  بلت ،ن اللثرة.

 الراب أم الربَ  

                                                        

 .279سورة ال قرة:  (38 
 .279سورة ال قرة:  (39 
 .47ح 1ل 11د 100حب ر األنوار: ج (40 
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  ذا ك ن الراب حرا، ً ومد حل ئز هم   و يفج أصه ا  ن ا تجمع ،ن العمه؟ س:
ة ا ضةةة ربة عودةة ً عةةن الةةةرابل والفةةرق بي همةة   ةةةو أن الةةراب ربةةص  بةةة  لقةةد هةةرر االسةة  ج:

 وكثداً ،  أدّر ابلطر ل وللن ِف ا ض ربة الربص ب س ة ،عي ة يتفق عليه .
هفي ا ض ربة    ري رأس ا  ن ،ن حل نال والقدرة على العمه ،ن حل نا آارل هلثداً ،ة  

وكذل  ،ن لخ القدرة على العمه وال ، ن لةخل نل  د ،ن ىل  ا  ن وال هدرة لخ على العمهل 
هيتفةةق االث ةة ن علةةةى صةةورة ،عي ةةةل هيلةةةون رأس ا ةة ن ،ةةةن صةة حا ا ةة ن وعلةةةى الثةة ين العمةةةهل 
ويلةةةةوين شةةةةريلي ِف الةةةةربص والسةةةة رةل هةةةة  يتضةةةةرر أحةةةةدمه  دون اآلاةةةةرل وال يظلةةةةم أحةةةةدمه  

د ع رلون عن العمهل و لذا اآلارل وهذه الصورة فتارري عجلة العمه ه  ، ن راكد وال أهرا
 يزد ر االهتص د وي مو اهجمتمع.

 قانون اجلمارك 

 ،  حلم اجلم رري ِف االس ة؟ س:
 ال ا رري ِف االس ة و،  يل  د اليوة ههو ،ن اتر،  . ج:

 إلغاء اجلمارك 
  ذا ،  رهع   اجلم رري هسو  يس ا ذل  ح لة ،ن الفودى ِف االهتص د؟ س:
 ري ه عدة  ال درر( هإهنة  فقةي ومت ةع ح لةة الفودةىل هلةه شةيا عود ً للجم رري    ج:

حةةر فصةةديره واسةةتدادهل نعةةم ،ةة  أوحلةةا  دا لةةخ أو  اراحلةةخ ،ةةن و ى الةة  د االسةة ،ية اسةة رة 
ودةةرراً علةةى االهتصةة د االسةة ،ي هإنةةخ ى ةةع ، ةةخ ،ةة  داة كةةذل ل بلةةرع أن يةة ظم  ةةذا القةة نون 

يً ،وهتةة ًل وي قةةى القةة نون األويل ة أي ابريةةة ة  ةةو شةةورى الفقهةة ا ا راحلةةعل وحي ئةةذ يعتةةا هةة نو 
 .(41)األصه. ان  ذا  و األ،ر الصايصل ال اجلم رريل كم  ذكري ذل  ِف  الفقخ(

 الضرائب 

  ه فوحلد درائا ِف االس ة؟ س:
كةة ل مةةد أربعةةة أشةةي ا و ةةي: المةة ل الزكةة ةل اجلزيةةة والةةراج هقةةطل ومةةد  ةةذه ههةةو   ج:

                                                        

 كت ل االهتص د.  108و 107راحلع ،وسوعة الفقخ: ج (41 
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 حراة.

 صرفيات الدولة

 ذا مل فلن ِف االس ة مد  ذه الضةرائا األربعةة ا ةذكورة هليةي ىلةن  دارة الدولةة  س:
 ذا  ا ص ريي الل دة واللثدة؟

،صةة ريي الدولةةة االسةة ،ية ليسةة  بل ةةدة وال كثةةدة ألن كةةه األ،ةةور يتصةةدا   أوالأ:  ج:
د أحةةداًل كمةة  اللةعال ه لدولةةة وظيفتهةة  االشةةرا  علةةى سةةد األعمة ن هقةةط حةةم ال يظلةةم أحةة

 عليه  أن هتيئ أس  ل التقدة لللعا.
ولةةذا هةة ن عةةدد ا ةةوظفي ِف الدولةةة االسةة ،ية هليةةه حلةةداًل و،ةةع فط يةةق القةة نون االسةة ،ي 

% أو أهةهل واللةه 10% وال ي قةى ،ة هم  ال 90هسو  يقه ا وظفون ِف  ذه الدون ب س ة 
انتفةةةي الوظةةة ئي والةةةدوائر سيصةةة ص مهّةةةخ اللةةة مه العمةةةه ،ةةةن أحلةةةه فقد،ةةةخل وابل تيجةةةة سةةةو  

 الل ذبة وسيقه الروفي ويص ص سد  حلراا ا ع ،   بسيط ًل ه لوه  لخ هيمتخ ع د اجلميع.
 ن الدولةةة ت،ل هنةة  ،زاولةةة التجةة رة بلةةرع أن ال فةةزاحم اللةةعال وىل هةة  اسةةت راج اثنيــاأ: 

ه لةةةديه   ن كةةة ن ا عةةة دن وحيةةة  ة ا   حةةة   ابللةةةرع ا تقةةةدة أيضةةة ًل و ةةةذا يرهةةةع الةةة قص اب صةةة
  ةة ري نقةةصل وكةةذل  ت،ل هنةة  أن فلةةون ررهةة ً ِف أعمةة ن ا ضةة ربة  ى حل نةةا أهةةراد اللةةعا 

 واالهداة على  حلراا ا ل ريع اللاى عن الطريق ا ل ركة ،ع اللعا.
وعلةى هةرض وحلةود الة قص ة و ةو شةيا يسةد  ن كة ن ة هة ن اللةعا حسةا رأي اثلثـاأ: 

ن ،ع األحزال ابرةل سو  يتامه  ذا األ،ر ويتقدة الهةراض شورى الفقه ا ا راحلع وابلتع و 
الدولةةةة أو لل ةةةذن رام ةةة ً بةةةخل ألنةةةخ يعلةةةم سةةةو  يصةةةر  ِف ،صةةة بخ كمةةة  نلةةة  ده ونلمسةةةخ ِف 
الوه  اب در ع د ابلو،ة   الدىقراريةةل هة ن اللةعا يةدهع الضةرائا رواعيةةل وذلة  ألن 

   ةةذه الضةةرائا هيمةة  يةةرف ط امصةةلاة ابلو،ةةة  َنةة  حلةة ا  بواسةةطة االنت ةة اب  ابةةرة وفصةةر 
 اللعا وه ئدفخ.

و،ةةن ا علةةوة أن  ةةذا القةة نون ضاةةذ الضةةرائا يلةةون  نةةوتً و،وهتةة ً و،ةةم ،ةة  ل رهةةع الةة قص 
هسةو  فسةقط  ةةذه الضةرائا وفرحلةع األ،ةةور  ى الق عةدة األصةلية و ةةي حر،ةة أاةذ الضةةرائا 

  ال األربع ا ذكورة س بق ً.
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 األراىي

  ،ه الدولة االس ،ية ،ع األرادي؟كيي يلون فع  س:
األرض هلل و ةةةةةن »حيةةةةةث هةةةةة ن:  فعمةةةةةه حسةةةةةا القةةةةة نون الةةةةةذي بي ةةةةةخ رسةةةةةون هللا  ج:
 .(42)«عّمر  

لكــمهلةةه ،ةةن أحةةً أردةة ً ههةةي لةةخل و،ةةن حقةةخ ذلةة  دةةمن  رةة ر 
أي ،ةةن دون  (43)

 األدرار ابآلارين والتعدي على حقوههم.

 املباحات

 وكيي فتع ،ه ،ع ا   ح  ؟ س:
ل (44)«،ةةن سةة ق  ى ،ةة  ال يسةة قخ  ليةةخ ا سةةلم ههةةو أحةةق بةةةخ»عمةةه حسةةا هةة نون: ف ج:

 على ،  ذكر ِف ا سألة الس بقة.

                                                        

 .2ابل ِف  حي ا أرض ا وا  ح 279د 5الل ِف: ج (42 
 .29سورة ال قرة:  هو الذي خلق لكم ما د األرض ًيعاأ ه ن فع ى:  (43 
 .20905ح 1ل 111د 17ج :،ستدرري وس ئه الليعة (44 
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 مصدي الشعب

 ، ذا فقصدون بقوللم األعم ن بيد اللعا؟ س:
يعةةةةا: ا طةةةة را ل واجل ،عةةةة  ل وا ستلةةةةفي  ل وا ع ،ةةةةه وا صةةةة نع ة حةةةةم ،صةةةة نع  ج:

ل والقةة ررا ل كلهةة  بيةةد اللةةعال وكةةذل  السةةجون علمةة ً األسةلاة ةل والطةة ئرا ل والسةةي را 
ضن السجون هليلةة حلةداً. هةإذا ،ة  حلمة  الدولةة علةى واحةدو ابلسةجن هإهنة  فوصةي أصةا ل 

 السجون بتقدمي أهضه الد،   ِف ،ق به ،  ةاذ ،ن ، ن هليه.
 ه لدولةةةة ِف  ةةةذه اب لةةةة فصةةة ص ا لةةةرهة علةةةى سةةةد األعمةةة ن بصةةةورة صةةةاياةل ،ضةةة ه ً  ى
فلجيع األهراد على فقدمي أهضةه الةد،   لل هةوض ابهجمتمةع وحةو التقةدة واال د ة ر بعةد هتيئةة 
ا قةةد،   للتوصةةه  ى التطةةور العلمةةي ِف التل ولوحليةة  ابديثةةة واالكتلةة ه   ِف ك هةةة ةةة ال  

 ابي ة.
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 الفصه الث لث
 

 اهجمتمع االس ،ي
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 طلب العلم

 ة واحلا؟ ه رلا العلم ِف نظر االس  س:
نعةةةةمل االسةةةة ة يعتةةةةا رلةةةةا العلةةةةم هريضةةةةة علةةةةى كةةةةه ،سةةةةلم و،سةةةةلمةل هقةةةةد حلةةةة ا ِف  ج:

 .(45)«رلا العلم هريضة على كه ،سلم و،سلمة»ابديث اللريي: 
 والعلم على هسمي: 

 أصون الدين واألحل ةل و ذا العلم واحلا عيا.األول: 
عيلةل هإهنة  حلة ئزة ورامة  ك نة  واحل ةة بقية العلوة األارى مم  فرف ط ض،ور الدني  وا  الثاين:

 وحلوابً كف ئي ً على ،  ذكره الفقه ا.
: ه ن للعلةم ِف االسة ة ،ل نةة ا صةة وهةد ورد ابةث كثةداً علةى رل ةخل هة ن رسةون هللا 

 .(46)«ارل وا العلم ولو خبوض اللجج وشق ا هج»
 «.ارلا العلم ،ن ا هد  ى اللاد: »وه ن 

                                                        

 .21250ح 4ل 249د 17ج :وس ئه الليعة ،ستدرري (45 
 .113ح 23ل 277د 75حب ر األنوار: ج (46 
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 فرتة طلب العلم

 يي يلون رلا العلم ،ن ا هد  ى اللاد؟ك  س:
الوليد ِف ا هةد يفهةم ويةدرريل وعقلةخ حيفةلل وسةو  يسةوهخ ع ةد،  يلةال لةذا ورد ِف  ج:

اللةةةريعة اسةةةتا  ل األذان ِف أذنةةةخ اليمةةةل وااله ،ةةةة ِف أذنةةةخ اليسةةةرىل هتعلةةةيم الطفةةةه  ةةةو ،ةةةن 
ذا ،ةة  فةةوح اللةة ص وودةةع ِف ،سةوولية الع ئلةةةل مث يلةةا الطفةةه وخاةةذ ابلةتعلم والتعلةةيم... و 

القةةةا هيةةةأيت دور فلقي ةةةخل هيلةةةون اسةةةتمرار رلةةةا العلةةةم حةةةم ِف القةةةال وحي ةةةذاري اآلاةةةرون  ةةةم 
 الذين يقو،ون ابلتلقي.

يلةةون ،ةةن ابل ال،ل ةةل هةةإن اللةة ص « ارلةةا...  ى اللاةد»وعلةى  ةةذا هةإر ق كلمةةة 
،ةن ه ةون ال  مةة كمة  ذكةر  و الذي يطلةا العلةم ب فسةخ ِف أكثةر عمةره كمة  ال  فةىل و ةذا 

 ِف حللخ.

 التطور العلمي

  ه يلزة فطور ا سلمي ،ن ال  حية العلمية والص  عية؟ س:
نعةةةمل انةةةخ ،ةةةن الةةة  ة والضةةةروري فقةةةدة ا سةةةلمي ِف ايةةةع اهجمةةة ال  حبيةةةث ال يتقةةةدة  ج:

 . (47)«االس ة يعلو وال يعلى عليخ»عليهم أحدل هقد حل ا ِف ابديث اللريي: 
وال هتنوا وال حتزنوا وأنتم األعلون إن كنتم مؤمننيية ا   ركة: وِف اآل

(48). 

 املعيار د التصدي

 ،   و ا عي ر اللرعي لتصدي األعم ن ِف اهجمتمع االس ،ي؟ س:
ا عيةة ر  ةةو اللفةة اة ،ضةة ه ً  ى االىةة نل ألن اللفةة اة سةة ا ِف فطةةوير وفقةةدة العمةةه ج: 

 لي  ي س ا رئيسي ِف الت لي.على عل  اتسوبية وا  سوبية وا
                                                        

 .5719ابل ،داش أ ه ا له ح 334د 4،ن ال حيضره الفقيخ: ج (47 
 .139سورة آن عمران:  (48 
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ورع ية  ةذا األ،ةر ،ةن « الل ص ا   سا ِف ا ل ن ا   سا»وبع  رة أارىل هقد ه لوا: 
الواحل    ا همة ابل س ة  ى الدولةل ألنخ  ذا هرض نقص ِف دااه الفرد أو اللةركة هة ن األ،ةر 

لةةةةي الدولةةةة سةةةةيودي يتعلةةةق هةةةمل أ،ةةةة  الدولةةةة هةةةة ن األ،ةةةر يتعلةةةةق ابأل،ةةةة واللةةةةعا ضاعةةةخ هت 
 ابل تيجة  ى انلي األ،ة.

 املرأة د اإلسالم

 ،   و رأي االس ة ِف ا رأة؟ س:
ـــا مثـــل الـــذي علـــيها القةةةرآن ابلةةةيم لةةةص هضةةةية ا ةةةرأة ِف كلمتةةةي ايلتةةةي:  ج: َو
وللرجال عليها درجةل ابملعروف

حيث نةرى أهنة  شةريلة الرحلةه ِف ايةع األحلة ة  (49)
 ال هيمةة  اةةرج ابلةةدليه و ةةو يدرل هةة ن االسةة ة أاةةذ بيةةد ا ةةرأة  ى ك هةةة وفتسةة وى حقوههمةة  

 ،دارج اللم ن ال ئق ه .

 الزواج

 ،   و نظر االس ة ابل س ة  ى الزواج؟ س:
علةةى اللةة  ل واللةة اب   ذا ،ةة  وصةةلوا  ى سةةن الرشةةد أن يتزوحلةةوا وامهةةر هليةةهل ألن  ج:

م والصاحلني ما عبادكم وإماءكموأنكحوا األايمى منكالقرآن اللرمي يقون: 
(50). 

 .(51)«أهضه نس ا أ،ي أص اهن وحله ً وأهلهن ،هراً : »وهد ه ن رسون هللا 
وا قصةةود بصةة  حة الوحلةةخ:  ةةو الت لةةق ابألاةة ق ابسةة ة و ةةو ،ةةأاوذ ،ةةن ،ةة دة  صةة ص( 

 أالهن وحله ً. والص ص  و االنف قل ولذا مل يقه رسون هللا 
ِف الزواج  و ال سة رة ِف  حلةراا ،راسةم الةزواج وعةدة فعقيةد   ،ةن و،ن أ م ،  يلزة ب ظخ 

ه ه األ ه واألهة رلل ممة  يلةجع اللة  ل واللة اب  علةى االهةداة علةى الةزواجل وسةتاه كثةداً 
،ن ،ل كلهم ابالد هة  ى انليص اهجمتمةع ،ةن ،لة كه الع وسةة والفسة د األا هةي والسةقوع 

                                                        

 .228سورة ال قرة:  (49 
 .32سورة ال ور:  (50 
 .24ح 34ل 404د 7هتذيا األحل ة: ج (51 
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 ِف ،ست قع   الرذيلة.
ى الدولةةة هعليهةة  العمةةه ،ةةن أحلةةه فةةوهد هةةرد العمةةه للمتةةزوحلي ودعمهةةم وأ،ةة  ابل سةة ة  

 ، دتً و،ع وتً كي يلعر اجلميع ابأل،ن واالستقرار.
 

س ا ن رب  رل العزة عمة  يصةفون وسة ة علةى ا رسةلي وابمةد هلل رل العة  ي وصةلى 
 هللا على حلمد وآلخ الط  رين.

 
 قم املقدسة

 حممد الشريازي
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