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إطاللة على 
النظام العامّ





المقّدمة

فاأح�سن  كّله  الكون  وتعالى  �سبحانه  اهلل  خلق  لقد 

واأتقن كل �سيء خلقه، بنظام دقيق ال�سنع بديع الخلق، 

وا�ستخلف   ،
(((

تََفاُوٍت} ِمن  ْحَمِن  الرَّ َخْلِق  ِفي  تََرى  {ما 

المالئكة،  على  له  وف�سّ الأر�ض،  هذه  في  الإن�سان 

اأن يبتني  وكانت الحكمة في هذا العالم وهذا الإن�سان 

اأنزل  فلذلك  والمفا�سد،  الم�سالح  في  التزاحم  على 

لهذا الإن�سان �سريعة �سمحاء ي�سل من خاللها لكماله 

ق اأهدافه ال�سامية، فال يمكن لالإن�سان  المن�سود، ويحقِّ

وَمن  ال�سريعة،  مراعاة  دون  من  كماله  اإلى  ي�سل  اأن 

و�سع  دون  من  اأهدافه  يحّقق  اأن  يمكن  ل  عنها،  ابتعد 

بّد  فال  اأ�سا�سه،  على  المجتمع  ي�سير  ونظام  قانون 

اأو  كان  اإ�سالمّيًا  �سوئه،  على  ي�سير  نظام  من  للمجتمع 

غير اإ�سالمي، كي ل ت�سود المجتمع حياة الغاب، حيث 

مفا�سده  عن  والبتعاد  م�سالحه،  لتحقيق  ي�سعى  كلٌّ 

اأنظمتها  وتطّبق  ت�سع  الب�سرّية  تبقى  و�سوف  وم�ساّره، 

))) امللك، 3.
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التي ل تخلو عن تدّخالت الب�سر وتاأثيرهم فهيا انطالقًا 

م�سكلة  تحل  ولن  والفل�سفية،  الفكرية  خلفياتهم  من 

ن �سعادة الب�سرية في الدنيا والآخرة  القانون الذي يوؤمِّ

الغيب،  عالم  على  مطّلع  عن  �سادٍر  بنظام  تقتنع  حتى 

يحيط بالزمان والمكان، ويعرف نوايا الإن�سان، ويكون 

وهو  والنوايا  الأفئدة  على  مّطلعًا  اإ�سرافًا  عليه  اإ�سرافه 

اهلل تعالى، والنظام هو النظام الإ�سالمي، ذلك النظام 

الذي تمالأ فيه الأر�ض ق�سطًا وعدًل، على اأمل اأن يجعل 

اهلل ذلك قريبًا، ويجعلنا حّقًا من العاملين للتمهيد لهذا 

النظام في ع�سر �ساحب الزمان|.

وكخطوة اأولى في �سبيل هذا الهدف، عملنا على و�سع 

هذا الكتاب بين يدي اأهلنا واأحبائنا، نتعّر�ض فيه لأهمّية 

الدول  بين  الأمر  وتف�سيل  الإن�سان،  حياة  في  النظام 

دول  في  الم�سلمون  يتعامل  وكيف  وغيرها،  الإ�سالمية 

بفتاوى �سماحة  واألحقنا ذلك  اإ�سالمي،  تتّبع نظامًا غير 

الإمام ال�سّيد علي الخامنائي {، على اأمل اأن نكون اأّول 

اأن  اإليه، ع�سى  والداعين  �سبحانه  بحكم اهلل  الملتزمين 

ننال بذلك نظرة من �ساحب الع�سر والزمان |، فنكون 

محّل عنايته ورعايته ور�ساه.



الفصل األّول

اإلسالم والنظام





النظام يحكم الكون

والقّوة،  العظمة  والحكمة،  الإتقان  والّدقة،  النظام، 

هذا  في  بّينًة  نراها  التي  الخالق  �سفات  من  كّلها  هذه 

تََرى  ا  مَّ ِطبَاًقا  �َسَماَواٍت  �َسْبَع  َخَلَق  تعالى:{الَِّذي  يقول  الكون 

َر َهْل تََرى ِمن ُفُطوٍر *  ْحَمِن ِمن تََفاُوٍت َفاْرِجِع اْلبَ�سَ ِفي َخْلِق الرَّ

؛ 
(((

يٌر}  َوُهَو َح�سِ
ً
اأ ُر َخا�سِ تَْيِن يَنَقِلْب اإِلَْيَك اْلبَ�سَ َر َكرَّ ثُمَّ اْرِجِع اْلبَ�سَ

كذلك الإن�سان عندما خلقه اهلل �سبحانه وتعالى، �سواًء في 

البعد البدنّي والج�سدّي، اأم فيما يتعّلق بالروح الإن�سانّية، 

 دقيٍق جّدًا يقول �سبحانه 
ٍ
اأ�سا�ض نظام فقد خلقهما على 

.
(((

ْتَقَن ُكلَّ �َسْيٍء}
َ
ْنَع اهلل الَِّذي اأ وتعالى:{�سُ

الأمور  من  الكثير  والعلماء  اليوم  الأطباء  عرف  لقد 

وم�ساكله  وظائفه  وعن  واأع�سائه،  الإن�سان  بدن  عن 

وقوانينه، ولكن مازالت الروح الإن�سانّية مجهولة بدرجٍة 

الج�سد  وهذا  الروح  فهذه  لديهم.  جّدًا  وكبيرة  عاليٍة 

كّلها  والروحّية،  والنف�ّسية  الج�سدّية  القوى  وبالتالي هذه 

))) �سورة امللك: الآية 4-3.
))) �سورة النمل: الآية 88.
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خا�سعة لنظام وقوانين اأودعها اهلل �سبحانه وتعالى فيها، 

وعندما يختّل النظام البيولوجّي لدى الإن�سان يوؤّدي ذلك 

الأع�ساء  اأداء  في  ارتباكات  اأو  �سحّية،  انتكا�سات  اإلى 

لوظائفها، وهذا الخلل قد يوؤّدي بالتالي اإلى المر�ض، اأو 

ال�سلل اأو الموت.

النظام التكوينّي والنظام الت�شريعّي

الإن�سان  وفعل  وقدرة  اإرادة  خارج  هو  ما  كّل  اإّن 

ل�سنن  خا�سع  وهو  قهرّي،  تكوينّي  نظام  �سمن  ي�سير 

�سارمة وقوانين حا�سمة وقاطعة، و�سعها اهلل �سبحانه 

وتعالى في هذا الوجود وفي هذا الكون، يقول �سبحانه 

.
(((

َرُه تَْقِديًرا} وتعالى:{َوَخَلَق ُكلَّ �َسْيٍء َفَقدَّ

وقد ُترك هام�ض لختيار الإن�سان واإرادته وعمله، فاهلل 

�سبحانه وتعالى لديه اأمران تّوجه بهما اإلى الإن�سان:

ينّظم  واأن  حياته،  في  النظام  يعتمد  اأن  منه  طلب   -1

يكون  واأن  ع�سوائّيًا؛  يكون  ل  واأن  و�سوؤونه،  اأموره 

منّظمًا مرّتبًا.

نظامًا،  الإن�سان  لحياة  وتعالى  �سبحانه  اهلل  و�سع   -2

وهذا النظام هو الدين اأو ال�سريعة، وُي�سطلح عليه 

في الأدبّيات المعا�سرة بالقوانين. 

))) �سورة الفرقان: الآية ).
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وتعالى لالإن�سان  القوانين و�سعها اهلل �سبحانه  وهذه 

لأجل اأن ينّظم كّل حياته على اأ�سا�سها. لكن يبقى هناك 

وفينا  والكون  الوجود  هذا  في  اهلل  اأودعه  ما  بين  فارق 

كاأ�سخا�ض، وبين نظام الحياة الذي �سّرعه لنا اهلل، وهو 

اأّن النظام الأّول يقهرنا ويحكمنا، ونحن خا�سعون ل�سننه 

وقوانينه، وهو خارج اإرادتنا واختيارنا.

ترك  فقد  الت�سريعّي،  النظام  وهو  الثاني  النظام  اأّما 

لم�سيئتنا  الأمر  وحكمته   بم�سيئته  وتعالى  �سبحانه  اهلل 

واختيارنا، باأن ُنطيع اأو ُنخالف، اأن نلتزم اأو نع�سي.

وهذا هو الفرق بين الّنظامين التكوينّي والت�سريعّي: 

فالأّول خارج عن اإرادتنا واختيارنا، ول نقدر اأن نوؤّثر فيه، 

فحركة ال�سم�ض وحركة الأر�ض حول نف�سها والمنظومات 

اأن  نقدر  ل  لقوانين  خا�سع  ذلك  كّل  والنجوم  ال�سم�سّية 

نغّير فيها �سيئًا.

اأّما بالن�سبة للق�سايا الت�سريعّية، فاهلل �سبحانه وتعالى 

تركها لنا ليختبرنا، وليبتلينا من جهة، ولأّنه اأراد اأن ن�سل 

اإلى �سعادتنا اأو �سقائنا، اإلى كمالنا اأو �سياعنا باإرادتنا، 

ورد عن النبّي P اأّنه قال: »الدنيا حلوة خ�ضرة واإّن اهلل 

  .
م�ضتخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا اهلل«)))

لنا  اأراد  فقد  ال�سبل.  وكّل  الإمكانات  كّل  لنا  هّياأ  وقد 

اأن ننّظم  في هذه الدائرة - التي هي دائرة اختيارّية - 

))) بحار الأنوار، ج)7، �ض353.



إطاللة على النظام العاّم 12

اأمورنا. وكّل الأديان الإلهّية وال�سرائع الإلهّية اأّكدت على 

لزوم ووجوب نظم الأمر والتنظيم.

ال�شريعة الإ�شالميـّة نظام للحياة

اإّن النظام في المجتمع الإن�سانّي ياأخذ اأ�سكاًل متعّددة، 

الناظر،  وفيها  المدير،  فيها  اإّنه  حيث  منّظمة  فالمدر�سة 

الوزارات،  كذلك  معّين.  اإدارّي  لتنظيٍم  خا�سعة  وهي 

ال�سحّي،  والمركز  والم�ست�سفى،  والجامعة،  والجمعية، 

والم�سنع، والبنك، كّل هذه الأمور تخ�سع لتنظيم، والجي�ض 

هو تنظيم ولكّنه تنظيم ع�سكرّي، والحزب هو اأحد اأ�سكال 

التنظيم وهكذا. وقد اأّكدت الأديان الإلهّية وال�سرائع الإلهّية 

اأن يكون هناك تنظيم في  الإ�سالم منها، على  وخ�سو�سًا 

حياة النا�ض، وال�سريعة الإ�سالمّية اإذا اأخذناها كمثل، نجد 

اأّن روح التنظيم �سارية في كّل اأمور ال�سريعة. 

فالعبادة مثاًل، كال�سالة التي هي نظام كامل، وتتاأّلف 

من اأجزاء و�سروط واأركان وعدد ركعات وحركات محّددة، 

بالفجر  والنهار،  بالليل  بالزمان،  ترتبط  اأي�سًا  وهي 

وطلوع ال�سم�ض وزوالها، وبمغيب ال�سم�ض ومنت�سف الليل. 

والحّج  بالزمان.  يرتبط  وهو  كامل  نظام  اأي�سًا  ال�سوم 

نظام كامل وتنظيم كامل يرتبط بالزمان، بحيث ت�سبح 

بتتابع  معني  فالإن�سان  واحدة،  والكون  الإن�سان  حركة 

الليل والنهار وال�سم�ض والقمر، وبداية ونهاية ال�سهر لأّنه 

مّت�سل بعبادته.
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نظام الحياة الجتماعيـّة

العائلة،  نظام  من  الجتماعّية  للحياة  ناأتي  عندما 

التي  الأمور  وكّل هذا من  الجوار،  ونظام  الأ�سرة  ونظام 

والبيع  ال�سخ�سّية،  الأحوال  نظام  الإ�سالم،  نّظمها 

اإلى  و�سوًل  والمزارعة،  والم�ساربة  والتجارة  وال�سراء 

كّلها  التعزيرات  واإلى  والحدود  الق�ساء،  واإلى  القتال 

اأنظمة وقوانين دقيقة ووا�سحة ومحّددة،  لذلك نجد في 

وفي  العبادّي  ُبعده  في   - الإ�سالم  جوانب  من  جانب  اأّي 

وحقيقَة  روَح    - الأخالقّي  ُبعده  وفي  المعامالتّي  بعده 

التنظيم حا�سرة وبقّوة.

نظم الأمر

هي  اإن�سان  اأي  حياة  في  ولحظات  دقائق  اأهّم  اإّن 

لحظاته الأخيرة. لأّنها تكون غالية جّدًا بالن�سبة له. ففي 

اأبي  اأمير الموؤمنين علّي بن  اللحظات الأخيرة من حياة 

اأولده  اإليه الح�سن والح�سين وبقّية  Q، جمع  طالب 

و�ضيكما 
ُ
واأهلهR، وقال لهم في ما قال في الو�سّية: »اأ

و�ضيكما بتقوى 
ُ
وجميع ُولدي واأهلي ومن بلغه كتابي، اأ

�ضمعت  فاإّني  بينكم،  ذات  و�ضالح  اأمركم،  ونظم  اهلل، 

اأف�ضل  البين  ذات  �ضالح  يقول:   Pاهلل ر�ضول  جّدكم 

، اإذًا فمو�سوع نظم الأمر 
من عاّمة ال�ضالة وال�ضيام«)))

و�سّية  تقّدم  اأن  حّد  اإلى  وجوهرّيًا  مف�سلّيًا  اأمرًا  كان 

))) نهج البالغة، خطب الإمام علي Q، ج3، �ض76.
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علّيQ للح�سنين L واأهل بيته وولده وجميع من 

بلغه كتابه، وقد بلغنا كتابه، فهو ُيو�سينا نحن اأي�سًا.

اجتناب  اهلل،  مع�سية  اجتناب  اهلل  تقوى  ومعنى 

الحرام، والقيام بالواجبات.

 ومعنى نظم الأمر اأن تكون اأمورنا كّلها منّظمة مرّتبة.

نتخا�سم  اأو  نتنازع  ل  اأن  فهو  البين  ذات  �سالح  اأّما 

�سوّيًا  كما كان ر�سول  نكون  اأن  نتما�سك،  واأن  نتعاون  اأن 

ال�سفوف،  وُينّظم  يقف  كان  بدر  معركة  ففي   ،Pاهلل

الروايات  الجماعة. فقد ورد في بع�ض  كذلك في �سالة 

وُينّظم  المدينة  في  بالم�سجد  يقف  كان   Pالنبّي اأّن 

ال�سفوف، حّتى في بع�ض الروايات اأّنه كان ُيرتب النا�ض 

حّتى يكون الكتف على الكتف.

وقبل األف واأربعمائة وثالثين �سنة تقريبًا نّظم الإ�سالم 

اجتمع  لو  حّتى  الجماعة،  ل�سالة  وقوفهم  حين  النا�ض 

مليون �سخ�ض نّظمهم بحيث يقفوا بانتظام ول يحتاجون 

الحّج  مو�سم  في  كذلك  باإدارتهم.  نف�سه  ُيتعب  من  اإلى 

حيث الطواف حول الكعبة، واإن كان المو�سوع ياأخذ �سكاًل 

دائرّيًا، ولكّنهم مع تواجد مئات الآلف نراهم لوحدهم 

من  مده�ٍض  منظٍر  في  وي�سطّفون  وينتظمون  يقفون 

التنظيم والهند�سة والجمال، هذا كّله من عمل الإ�سالم.

النظام �شرورة اإن�شانيـّة

في  يعي�ض  مجتمع،  اأو  �سعب  اأّي  اأّن  الإ�سالم  اأّكد  لقد 
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نظام  له من  بّد  ل  ومعّينة  ما في ظروف م�ستركة  مكان 

كانوا  الما�سي  الزمان  ذلك  اأدبّيات  وفي  حكومة.  اأو 

يقولون اإّنه ل بّد له من اإمارة، »ال بّد للنا�س من اأميٍر برٍّ 

الحكومة هل هي حكومة  وبمعزل عن هذه   .
فاجر«))) اأو 

بلد  اأّي  في   - ب�سرّي  لأّي مجتمع  بّد  ل  اأو ظالمة،  عادلة 

كان - من حكومة وحاكم ونظام وقانون يحكم حياة هذه 

الجماعة الب�سرّية.

اأو  برٍّ  اأمير  من  للنا�س  بّد  »ال  الحديث:  وتعبير  

اإّنما  الفاجر؛  لحكومة  ال�سرعيَّة  اإعطاء  يعني  ل  فاجر«، 

ف الحاجة الطبيعّية للجماعة الب�سرّية. يو�سِّ

اختيار  من  بّد  ل  والنظام  الفو�سى  بين  فاإّن  وعليه 

بّر  اأمير  اختيار  من  بّد  ل  والأمير  الفو�سى  وبين  نظام، 

اأو فاجر، نعم، لو اتيح لنا الخيار بين اأمير بّر وبين اأمير 

فاجر فال بّد من اختيار اأمير بّر بال ريب. هذا ما ق�سده 

الحديث واأّكد عليه الإ�سالم بقّوة، لكن اأي�سًا جاء الإ�سالم 

والذي  للنا�ض  ي�سلح  الذي  والقانون  النظام  اإّن  وقال 

ة والعاّمة، والذي ُيمكن  ي�ستطيع اأن ُينّظم �سوؤونهم الخا�سّ

هو  وال�ستقرار  والأمن  والكمال  العدالة  لهم  يحّقق  اأن 

بما  تحكم  التي  والدولة  الإلهّي،  والقانون  الإلهّي  النظام 

يَن ِعنَد  اأنزل اهلل �سبحانه وتعالى، يقول عّز وجّل: {اإِنَّ الدِّ

.
(((

اهلِل الإِ�ْساَلُم}

))) نهج البالغة، خطب الإمام عليQ، ج)، �ض)9.
))) اآل عمران: الآية 9).





الفصل الثاني

 المسلمون
وأنواع الحكومات





ة النظام في الدولة اإلسالميـّ

الإ�سالم  جاء  الأولى  بالدرجة  المبداأ  ت  ُثبِّ ما  بعد 

وال�سريعة،  والقانون،  النظام،  اإّن  الثانية  بالدرجة  ليقول 

التي  والأهداف  الآمال  تحّقق  اأن  ت�ستطيع  التي  وال�سلطة 

ُيريدها اهلل للنا�ض، اإنَّما هي الحكومة - اأو الدولة - التي 

تحكم بما اأنزل اهلل �سبحانه وتعالى. وهذا ما ح�سل مع 

دولة  اأقام  عندما  المنّورة  المدينة  في   P اهلل  ر�سول 

اإ�سالمّية، ثّم ات�سعت اإلى مّكة واإلى �سبه الجزيرة العربّية. 

لقد حكم الر�سولP بدولة القانون، ولي�ض بما ين�سجم 

مع هواه وم�ساعره وعواطفه.

اأّيامنا هذه يوجد كما يقال ديمقراطّيات عريقة   في 

بريطانيا،  مثاًل  الديمقراطّيات  هذه  ومن  العالم،  في 

اأن  م�ستعّدة  اإ�سرائيل  م�سالح  اأجل  ومن  بريطانيا  لكّن 

الأميركّية  المّتحدة  والوليات  الق�سائّي.  نظامها  تغّير 

العالم  في  الحّريات  �سعار  حاملة  اأّنها  عي  تدَّ اأي�سًا 

والديمقراطّية وحّق التعبير عن الراأي، ومع ذلك ل يجد 
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لُيعاقب  قرارًا  ياأخذ  اأن  من  حرجًا  الأميركّي  الكونغر�ض 

ر لبع�ض الف�سائّيات  اأ�سحاب الأقمار ال�سناعّية التي توؤجِّ

الحقيقة  تقول  العربّية  الف�سائّيات  هذه  لأّن  العربّية، 

الم�سروع  حقيقة  والعدوان،  الحتالل،  حقيقة  ل�سعوبها، 

الأميركّي،  اإّنهم يلعبون بالقانون ويبّدلون فيه على هواهم 

واأمزجتهم.

 اأّما القانون الإلهّي فهو وحٌي يوحى، {َوَما َينِطُق َعِن 

، حتى ل يدخل اإليه 
اإِالاَّ َوْحٌي ُيوَحى}))) اإِْن ُهَو  اْلَهَوى * 

هوى ول مزاج.

عندها  اإ�سالمّي  نظامه  بلد  في  الم�سلمون  وجد  فاإذا 

�سيعي�سون في ظل دولة اإ�سالمّية �سرعّية، يح�سرون فيها 

واأحكامها  وقوانينها  باأنظمتها  ويلتزمون  معها  ويتعاونون 

واإجراءاتها اإلى اآخره، فال يعانون حينها م�سكلَة الإن�سواء 

تحت حكم غير اإ�سالمي.

النظام في الدولة غير الإ�شالميـّة

اأّما اإذا كان الم�سلمون تحت حكم غير اإ�سالمي فيمكن 

فر�ض ثالثة اأنواع من الدول: 

اأ - بع�ض هذه البلدان بلدان اإ�سالمّية بالكامل، �سعبها 

من  دينّية  اأقلّيات  هناك  يكون  قد  م�سلم،  �سعب 

هو  البلد  لهذا  العاّم  الطابع  لكّن  الم�سلمين،  غير 

اإ�سالمّي، وبالتالي ُيمكن اأن تقوم فيه دولة اإ�سالمّية. 

))) �سورة النجم، الآيات: 4-3.
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ب - في بلد اآخر قد يكون الطابع العاّم للبلد هو لغير 

كما  جالية  اأو  اأقلّية  فيه  والم�سلمون  الم�سلمين، 

ورو�سيا  واألمانيا  وفرن�سا  اأميركا،  في  الحال  هو 

والبرازيل وغيرها...

بين  مختلط  تواجد  هناك  يكون  ثالث  بلد  في   - ج 

واتجاهات  وغيرهم،  والم�سيحّيين  الم�سلمين 

والتنّوع،  التعددّية  نتيجة  خ�سو�سّية  وفيه  مختلفة 

اإ�سالمّية، وبالتالي  اإقامة دولة  ولكن غير متاح فيه 

تقوم فيه دولة غير اإ�سالمّية.

  كيف يت�ضّرف الم�ضلمون في هكذا دولة ؟

تكون  حيث  الثالث؛  اأم  الثاني  اأم  الأّول  النوع  في  �سواء 

موجودة  والأنظمة  موجودة  والحكومة  موجودة  الدولة 

والقوانين موجودة اإّل اأّن القوانين  والأنظمة غير اإ�سالمّية، 

الأحوال  قانون  وتحترم  باهلل  موؤمنة  الدولة  هذه  تكون  قد 

الدولة  تكون  وقد  والطوائف،  الأديان  وتحترم  ال�سخ�سّية 

الم�ستوى  على  لكن  د�ستورها،  في  اهلل  وجود  ُتنكر  ملحدة، 

التي  القوانين  وهذه  منا�سبًا،  تراه  بما  تحكم  هي  القانونّي 

الإ�سالمّية  الأحكام  مع  متطابقة  تكون  قد  اأحيانًا  ت�سعها 

واأحيانًا قد ل تكون متطابقة، وقد تكون متعار�سة مع الأحكام 

الإ�سالمّية. هذا من ابتالءات الع�سر في الزمن الحا�سر.

نحن كم�سلمين اإذا كّنا مهتّمين بحكم الإ�سالم والحكم 

ال�سرعّي،  بتكليفنا  كّنا معنّيين كم�سلمين  واإذا  ال�سرعّي، 
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وبموقف الإ�سالم وباأّن ما نقوم به من عمل اأو ترك، من 

ان�سجام وتعاون اأو رف�ض وتمّرد، يجب اأن يكون من�سجمًا 

مع الموقف الإ�سالمّي ، وبطبيعة الحال لدينا اأ�سئلة تحتاج 

اإلى اإجابات، وبالفعل هذا من اأهّم التحّديات المطروحة 

الإ�سالمّية،  والحركات  الإ�سالمّية،  الأحزاب  اأمام 

والم�سلمين في العالم العربّي الإ�سالمّي وحيث يتواجدون 

في كّل اأنحاء العالم.

اأ�شئلة مهمـّة

اأواًل: هل على الم�سلمين اأن ي�ساركوا في الحكم في هكذا 

نظام �سيا�سّي اأو ل؟ �سواء كانت م�ساركة على م�ستوى 

المجل�ض النيابّي اأي الدخول في النتخابات النيابّية، 

كحركة  لهم  يكون  بحيث  الحكومة  في  م�ساركة  اأم 

غير  نظام  يحكمه  بلد  اأو  في حكومة  وزراء  اإ�سالمّية 

اإ�سالمّي؟

بالوظائف  الم�سلمون  ي�سارك  اأن  يجوز  هل  ثانياً: 

والإدارات اأم ل يجوز لهم ذلك؟ فالموظف اأو المدير 

هو تنفيذّي اإجرائّي، ول ُيعتبر اأّن له م�ساركة �سيا�سّية، 

اأمر  تحت  موظفون  هم  العاّمين،  المدراء  اأّن  يعني 

ال�سلطة ال�سيا�سّية، فهذا عنوان اآخر ا�سمه الم�ساركة 

في الإدارات والوظائف المختلفة لهذه الدولة.

ثالثاً: اإّن هذه الدولة ت�سع قوانين، �سواء اأكان القانون قد 

و�سعته حكومة دولة ع�سكرّية حاكمة للبلد، اأم مجل�ض 



23الوأل اللاولا الحولحسا ماوساو الملسماا

نيابّي منتخب. يوجد قوانين تنطبق على هذا البلد في 

الدفاع،  وقانون  التجارة،  من  تبداأ  ال�سوؤون،  مختلف 

وقانون  الأمن،  وقانون  والتعليم،  التربية  وقانون 

الجمارك، وقانون ال�سير وقانون البناء الخ....

غير  دولة  تحكمه  بلد  في  يعي�ض  الذي  فالم�سلم 

المرعّية  القوانين  هذه  مع  يت�سّرف  كيف  اإ�سالمّية، 

الإجراء في اإطار هذا البلد؟

 المرجع في ال�شبهات 

اإّن من ِنعم اهلل �سبحانه وتعالى على الم�سلمين، والتي 

يجب ذكرها و�سكرها؛ هو وجود ــ في كّل ع�سر وفي كّل 

جيل - عدد من الفقهاء الكبار، مراجع الدين اأو مراجع 

و�سبابهم في  اأم�سوا حياتهم  الكبار، وهم رجال  التقليد 

ل�سنوات  العلم  وطلب  والجّد،  والجتهاد  العلمّي  البحث 

التي  القّوية  العلمّية  القدرة  لديهم  اأ�سبح  حّتى  طويلة، 

الموقف  ا�ستخراج  اأو  ا�ستنباط  اأو  اكت�ساف  من  تمّكنهم 

الأدّلة  ومن  وال�سّنة،  الكتاب  من  الإ�سالمّي  ال�سرعّي 

ال�سرعّية المعتمدة. 

اأن  المرء  ي�ستطيع  ل  الإ�سالم  موقف  لمعرفة  اإذًا، 

بم�ساألة  الإ�سالم  موقف  لي�ساأل  م�سلم  مثقف  اإلى  يذهب 

علمّي  �سّي  تخ�سّ بحث  اإلى  وتحتاج  وجديدة،  ح�ّسا�سة 

عالقة  له  لي�ض  راأي  مئة  ي�سمع  اأن  يمكن  واإّل  حقيقّي. 

وفي  لالأطباء،  النا�ض  يرجع  مثاًل  الطّب  ففي  بالإ�سالم، 
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الهند�سة يرجعون للمهند�سين، كذلك في الفقه طبعًا ل بّد 

�سين، ورد عن مولنا  من مراجعة علماء الفقه المتخ�سّ

الفقهاء  من  كان  من  »فاأّما  قال:  اأّنه   Q ال�سادق 

مطيعاً  لهواه،  مخالفاً  لدينه،  حافظاً  لنف�ضه،  �ضائناً 

، فمن واجب الإن�سان 
الأمر مواله، فللعوام اأن يقّلدوه«)))

الحري�ض على دينه واآخرته، على �سلوكه الإيمانّي والدينّي 

وال�سرعّي اأن يعرف عّمن ياأخذ معالم دينه، اأي عن اأهل 

الأمناء على حالل اهلل وحرامه،  الفقهاء،  الخت�سا�ض، 

ولي�ض الفقيه الجبان، اأو الفقيه المتهّور، اأو الفقيه الذي 

ي�سوغ الفتوى على �سوء رغبات ال�سالطين اأو هداياهم. 

بل عن الفقيه الذي يبحث عن الحّق في الأدّلة ال�سرعّية، 

هوؤلء هم الفقهاء العدول الأتقياء الأمناء.

كّل جيل،  الفقهاء موجودون في  اأّن هوؤلء  الحمد هلل 

اإليهم  الرجوع  وُيمكن  ع�سر،  كّل  وفي  زمان  كّل  وفي 

وال�سوؤال منهم.

التعاطي مع القوانين

في نوٍع من هذه القوانين - الذي �سيرد الحديث عنه 

ُتعالجها  لم  جّدًا  متقّدمة  واقعّية  روؤية  قّدم  الإ�سالم   -

الأيديولوجّيات الأخرى.

اأّن  هو  الحقيقّي  والهّم  الهدف  اأّن  يعتبر  الإ�سالم 

ونظام  حكومة  يلزمهم  كان،  مجتمع  اأّي  في  النا�ض، 

))) الو�سائل، ج 8)، باب 0) من اأبواب �سفات القا�سي، ح 0).
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الإ�سالم  وا�ستقرارهم،  واأمنهم  لأجل حفظ م�سالحهم، 

ُيريد للنا�ض اأن يتطّوروا، اأن يحّلوا م�ساكلهم الجتماعّية 

والقت�سادّية، اأن ل يتنازعوا واأن ل يتقاتلوا، ُيريد لهم اأن 

الإ�سالم  ُيريده  اأكمل وجه، هذا ما  ينّظموا حياتهم على 

اإِلَْيَك َوَل تَْبِغ اْلَف�َساَد ِفي  ْح�َسَن اهللُ 
َ
ن َكَما اأ ْح�سِ

َ
يقول تعالى: {َواأ

 . 
(((

ِديَن}  َل يُِحبُّ اْلُمْف�سِ
َ
ْر�ِض اإِنَّ اهلل

َ
اْلأ

عظيم،  فهذا  اإ�سالمّية  دولة  في  الأمر  هذا  توّفر  اإذا 

لكن في ظّل عدم وجود دولة اإ�سالمّية، حيث يوجد قوانين 

قوانين ترعى م�سالح  الإ�سالمّية،  الدولة غير  لدى هذه 

الهدف  هذا  وتوؤّمن  الحياتّية،  �سوؤونهم  وتنّظم  النا�ض 

القوانين  هذه  الإ�سالم  يعتبر  ل  هنا  باآخر،  اأو  ب�سكٍل 

غير محترمة، ول يجب مراعاتها؛ لأّن نتيجة هذا الأمر 

�ستكون الفو�سى، وهذا ُي�سبح خالف الهدف الذي ُيريده 

الإ�سالم.

اإّن الإ�سالم - بح�سب اجتهاد الفقهاء والمراجع الكبار 

- قّدم فهمًا وروؤيًة وتحّدث عن �سيٍء ا�سمه حفظ النظام 

جواز  وعدم  وللمجتمع،  للنا�ض  العاّمة  والم�سالح  العاّم، 

الإخالل بالحياة العاّمة والنظام العاّم والقوانين العاّمة، 

التي ترعى �سوؤون النا�ض وحياتهم وم�سالحهم.

فتاوى  عبر  العاّمة  الفكرة  هذه  الفقهاء  ترجم  وقد 

الذين  والمتدّينين  الموؤمنين  مخاطبة  خالل  من  لهم، 

))) �سورة الق�س�ض: الآية 77.
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وهل  كذا  يجوز  وي�ساألونهم هل  المراجع  هوؤلء  يراجعون 

مخالفة  يجوز  ل  كال،  هو:  بالجواب  واإذا  كذا...  يجوز 

النظام العاّم.

النا�ض،  م�سالح  ترعى  التي  والأنظمة  القوانين 

وُتطورها،  عليها  وُتحافظ  وُتنّظمها  و�سوؤونهم  وحياتهم 

والتجاوب،  والتعاون  الحترام  هو  منها  العاّم  الموقف 

وي�سل الأمر في بع�ض الحالت في الفتوى بوجوب التزام 

هذا القانون، وبحرمة مخالفته.

 هذا يدّل على تطّور وعلى فهٍم راق، والإ�سالم الذي 

يجمع  ال�ساعة،  قيام  اإلى  و�سوؤوننا  اأ�سئلتنا  لكّل  ي�ستجيب 

بين الأ�سالة والثبات، وبين المرونة التي تراعي مقت�سيات 

الزمان والمكان والظروف والأو�ساع المختلفة.



الفصل الثالث

 المسلمون 
وتطبيق النظام العام





كيف نحافظ على النظام العاّم؟

اأّما في التفا�سيل كاأمثلة عن ما �سلف ذكره ل بّد من 

متابعة مجموعة عناوين:

اأواًل: قانون ال�ضير.

ثانياً: الكهرباء والماء.

االأر�ضفة  على  البناء  مو�ضوع  البناء،  ثالثاً: 

وموا�ضفات البناء بالتنظيم المدنّي.

رابعاً: الموّظفون في اإدارات الدولة.

خام�ضاً: التهريب وقانون الجمارك.

ياأتي  وعندما  فقط،  لبنان  يخ�ّض  ل  الكالم  وهذا 

الجواب ياأتي لكّل البلدان، لأّنه منطلق من نف�ض المبنى 

والحيثّية.
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اأواًل: قانون ال�ضير

اإلى  مر�سلة  اأ�سئلة  خال�سة  مّرت  التي  العناوين 

المراجع الأحياء، لأّنه من الإيجابّيات العظيمة التي عند 

ال�سيعة الإمامّية هو وجوب تقليد الفقيه الأعلم الحي، مع 

العلم اأّنه على راأي بع�ض الفقهاء يجوز البقاء على تقليد 

المّيت اإذا كان اأعلم، لكن اأهمّية الأعلم الحي اأّنه مواكب 

للع�سر، ويقدر اأن يجيب على الم�سائل الم�ستحدثة. وفيما 

اأكثر  وفي  لهم.  هت  وجِّ واأ�سئلة  عنهم  �سادرة  فتاوى  يلي 

ُيمكن  فيما  اإجماع عليها.  �سبه  اأو  اإجماع  الحالت هناك 

بين  ال�سغيرة  التفا�سيل  بع�ض  في  اختالف  يح�سل  اأن 

المراجع الكبار الموجودين حالّيًا.

اإ�سارات  المراجع عن  �ُسئل  ال�سير  بقانون  يتعلق  فيما 

الطريق الأخ�سر والبرتقالي والأحمر.

- هل يجب اللتزام بالإ�سارات؟

- فجاء الجواب: بنعم، يجب اللتزام بقانون ال�سير 

وبالإ�سارات، حّتى ولو اأّن هذا القانون اأقّره مجل�ض نيابّي، 

اأو حكومة في دولة غير اإ�سالمّية.

ال�سير،  المرجع هل يجوز مخالفة قانون  ُي�ساأل  ثم   -

ومخالفة الإ�سارات اإذا لم يكن ثّمة اأحد يمّر على الطريق؟

بقانون  اللتزام  يجب  بل  يجوز  ل  الجواب:  فياأتي 

اإ�سارات ال�سير. هذا هو الحكم ال�سرعّي.
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- من الأ�سئلة التي اأجاب عليها الفقهاء بعدم الجواز 

اأي�سًا، قانون تجاوز ال�سرعة المعّينة على الطريق، حّتى 

ولو كانت خالية اأمام ال�سائق.

كذلك هناك نماذج اأخرى من الأ�سئلة التي تقع �سمن 

نظام  هذا  اأّنه  وهو  الفقهاء،  يقوله  الذي  العاّم  العنوان 

فاإذا  النا�ض وبحياتهم.  بالنا�ض وبم�سالح  له عالقة  عاّم 

قاطع المرء النظام لن يتاأّذى الحكام غير ال�سرعّيين؛ بل 

النا�ض وال�سخ�ض نف�سه �سوف يتاأّذى بحادث ال�سير نتيجة 

مخالفة القانون، وفي النهاية �سوف يلحق ال�سرر بالنا�ض، 

يقول  هنا  وباأ�سغالهم.  وبم�سالحهم  النا�ض،  واأع�ساب 

الفقهاء وبكّل و�سوح: ال يجوز مخالفة قوانين ال�ضير.        
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ثانياً: الماء والكهرباء

الماء والكهرباء من البتالءات ال�سائعة بين النا�ض.

ُي�ساأل المرجع اأّنه في حال كانت الدولة غير اإ�سالمّية 

للدولة؟  يدفع  مقابل  دون  من  الكهرباء  اأخذ  يجوز  فهل 

اأو اأن تعّلق النا�ض على كابل اأو �سريط الكهرباء من دون 

رخ�سة؟

ل  باأّنه:  الأ�سئلة  من  النوع  هذا  على  الفقهاء  اأجاب 

ومن  ال�ستراك،  خالل  من  اإّل  الكهرباء  ُتوؤخذ  اأن  يجوز 

اأخذ  يجوز  ل  ذلك  وبغير  القانونّي،  الترخي�ض  خالل 

الكهرباء. هذه اأحكام اهلل تعالى لمن اأراد اأن ُيطيع اهلل.

لالأنظمة  الخ�سوع  من  بّد  ل  للماء  بالن�سبة  كذلك 

وزارة  وتقوم  ُيتاَبع  المو�سوع  واأّن هذا  ة  والقوانين، خا�سّ

اإعطاء  خالل  من  النا�ض،  مع  معّينة  بت�سويات  الطاقة 

رخ�ض لعيارات الماء و�ساعات الكهرباء حّتى لو كان في 

البناء م�سكلة قانونّية. 

الماء  المراجع على �سرورة دفع �سرائب  اأّكد  كذلك 

والكهرباء، فمن ي�ستفيد من كهرباء الدولة ومائها يجب 

عليه اأن يدفع المفتر�ض قانونًا من المال.

هذا هو الدين. الدين وال�سريعة التي يعرفها الفقهاء 

�سون الدار�سون الباحثون، اأهل الجتهاد  الكبار المتخ�سّ

والعلم والفقه هذه فتاواهم وهذه اأجوبتهم. 



33الوأل اللاللا الحولحسا  ما قيب النظام العام

اأي�سًا في مو�سوع الم�سالح وكما في قوانين ال�سير في 

النهاية عندما تخالف النا�ض قوانين الماء والكهرباء من 

هو المت�سّرر؟ هل الحاكم غير ال�سرعّي هو المت�سّرر؟... 

النا�ض  طبعًا  النا�ض؟  اأم  الإ�سالمّية؟....  غير  الدولة  اأم 

�سوف تت�سّرر عندما يحترق )الترن�ض( وتتعّطل الكهرباء 

اأو كبار �سوف  اأ�سبوعين وهناك مر�سى �سغار  اأو  اأ�سبوع 

تكون  اأن  الطبيعي جّدًا  الأ�سرار، فمن  يتاأثرون من هذه 

الكهرباء  �سرقة  فاإّن  النحو   هذا  على  الفقهاء  فتاوى 

الإنتاج  م�سانع  على  يوؤّثر  و�سوف  بالنا�ض،  اإ�سرار  فيه 

واإنتاجّية �سركة الكهرباء حّتى ولو كانت فا�سدة، بالتالي 

َمن المت�سّرر غير النا�ض؟.
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ثالثاً: البناء

للنا�ض  هي  العاّمة  والأر�سفة  العاّمة  الطرقات  اإّن 

كافة، ويجب �سرعًا مراعاة القوانين بالتعاطي مع م�سائل 

قوانين  هي  المجال  هذا  في  القوانين  وعادًة  البناء. 

بة ومعتمدة في كّل اأنحاء العالم. �سالحة، ومجرَّ

الأوتو�ستراد،  فتح  البناء:  مو�سوع  م�ساكل  من  مثاًل 

يتاأّخر  عندما  ولكن  لبنائه  وت�ستملك  تخّطط  فالدولة 

ما  ال�ستمالكات،  هذه  في  ويبنون  النا�ض  ياأتي  التنفيذ 

يوؤّدي اإلى تعطيل التنفيذ، مع العلم اأّن وجود الأوتو�ستراد 

ُيعطي حياة مختلفة. 

اأ�ضّر  »من  قال:  اّنه   Q اهلل  عبد  اأبي  عن  ورد 

.
ب�ضيء من طريق الم�ضلمين فهو له �ضامن«)))

في  المخالفة  مو�ضوع  في  الفقهاء  وفتاوى 

م�ضائل البناء وا�ضحة في عدم جواز مخالفة القوانين 

لما تت�ضببه من اإ�ضرار.

))) الو�سائل، ج 9، �ض 79).
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رابعاً: خدمة الموّظفين

من  ل�سبب  الموّظف  فالن  غاب  اإذا  الفقيه،  ُي�ساأل 

ياأخذ  اأن  له  النظام، فهل يجوز  الأ�سباب، وخالف بذلك 

الراتب  اأخذ  ل يجوز  الفقيه:  الجواب من  ياأتي  الراتب؟ 

على دوام لم يح�سره. وُي�سبح اأخذ المال حرام. حّتى ولو 

من دولة غير اإ�سالمّية. 

الأ�ستاذ  للموظف،  يجوز  ل  الفقهاء:  يقول  كذلك 

الخ... اأن ي�سّجل تواجده على دوام لم يح�سره.

النا�ض  وبعمل  بالنا�ض  ال�سرر  ُي�سبب  فهذا 

لن  والأمراء  والملوك  والحّكام  الروؤ�ساء  وبم�سالحهم. 

يذهبوا اإلى الإدارات ويقفوا في ال�سف وينتظروا. 

اأ�سف اإلى ذلك اأّنه بمو�سوع الوظائف  يقول الفقهاء: 

اإّنه ُيوجد اتفاق بين ال�سخ�ض وبين الوزارة، وهذا التفاق 

ُملِزم له، والم�سلمون عند عقودهم و�سروطهم وعهودهم.
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خام�ضاً: التهريب والجمارك

هذه  اأّن  والحّجة  التهريب،  يتعاطون  النا�ض  من  كثير 

فما  اإ�سالمّية،  غير  والقوانين  اإ�سالمّية،  غير  الدولة 

الم�سكلة من التهريب؟ تجيب ال�سريعة والمراجع باأّنه: ل 

يجوز؛ لأّن هذا يخّل بالنظام العاّم ويخّل بالحياة العاّمة.

الزراعّي  الإنتاج  تحمي  التي  الم�سائل  اأهّم  من  اإّن 

الدولة  اإذا كانت  الجمارك. هذا  وال�سناعّي هي قوانين 

تاأخذ قرارًا لتحمي القطاعين الزراعّي وال�سناعّي.

الجمارك  وقانون  الدولة،  ت�سعها  التي  وال�سرائب 

وقانون ال�ستيراد يحمي البلد، اأّما التهريب فهو من اأهّم 

يوؤّمن  التهريب  لأّن  الإنتاجّية؛  القطاعات  �سرب  عوامل 

اأرخ�ض من ال�سعر الوطنّي، مّما يت�سّبب  الب�ساعة ب�سعر 

بال�سرر  بالمنتوج الزراعّي للبلد، وي�سّر بالمزارع ويذهب 

بفر�ض العمل.
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وجواب الفقهاء في هذه الم�ضاألة وا�ضح  اأي�ضاً بعدم 

الجواز.

هذه القوانين يجب اأن ُتحترم، اأّما اإذا كان هناك من 

مخالفة �سريحة للدين ولالإ�سالم ولل�سريعة فذلك بحث 

اآخر - يعني ل يجوز -. 

النا�ض  م�سالح  اإّن  القول  من  بّد  ل  الختام  وفي 

النوع  هذا  احترام  في  هي  الجميع  وم�سلحة  والمجتمع 

من القوانين، اأّما بالن�سبة للمتدّينين فال بّد من اللتفات 

اإلى �سرورة ووجوب البتعاد عن كّل ما هو حرام، حّتى ل 

اإلى ذلك حرام. ول  يكون ا�ستعمال الماء والكهرباء وما 

بّد من القيام بت�سويات لكّل اأمور حياتنا حّتى تكون كلها 

في الحالل.





الفصل الرابع

 فتاوى اإلمام الخامنئي
في النظام العام



العام�ّ��ة  الفائ��دة  عل��ى  حرص��اً 
وتكمي��ًا للبحث ولس��هولة رجوع 
القائد{  لفت��وى  الكريم  الق��ارئ 
في مس��ائل النظام الع��ام، قمنا 
واألجوب��ة  األس��ئلة  باس��تخاص 
بالنظام من استفتاءات  المتعّلقة 
اإلمام السيّ�د علي الخامنئي{، 
ووضعناها في فصل مستقل من 

هذا الكتاب



اأو   س1   الإ�سالمّيّة  الدولة  اأموال  حكم  هو  ما 

الدولة  يد  تحت  تكون  مّما  الإ�سالمّيّة  غير 

والحكومة اأو تحت اأيدي المعامل والم�سانع 

وال�سركات والموؤ�ّس�سات التابعة لها؟ وهل هي 

تعتبر  اأّنها  اأم  المالك  المجهولة  الأموال  من 

ملكًا للدولة؟

اأموال الدولة ولو كانت غير اإ�سالمّيّة تعتبر �سرعًا    

الملك  معاملة  معها  ويتعامل  للدولة،  ملكًا 

فيها  الت�سّرف  جواز  ويتوّقف  مالكه  المعلوم 

الت�سّرف  اأمر  بيده  الذي  الم�سوؤول  اإذن  على 

 .
(((

في هذه الأموال

الأمالك   س1   في  الدولة  حقوق  رعاية  تجب  هل 

ة  الخا�سّ الأمالك  المالك في  العاّمة وحقوق 

من  ال�ستفادة  تجوز  وهل  الكفر؟  بالد  في 

التعليمّية  المراكز  في  الموجودة  الإمكانّيات 

)))  ا�ستفتاءات ال�سّيد علّي اخلامنائّي {، �ض 877.

عاّم�ة أس�ئلة 
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المقّررات  تجيزها  التي  الموارد  غير  في 

القانونّية لتلك المراكز؟

ل فرق في وجوب مراعاة احترام مال الغير وفي    

اأمالك  بين  اإذنه  بغير  فيه  الت�سّرف  حرمة 

الأ�سخا�ض وبين اأموال الدولة م�سلمة كانت اأو 

يكون ذلك في بالد  اأن  بين  ول  م�سلمة،  غير 

كون  بين  ول  الإ�سالمّيّة،  البالد  في  اأو  الكفر 

تكون  عامٍّ  وب�سكل  كافرًا،  اأو  م�سلمًا  المالك 

في  �سرعًا  الجائز  غير  والت�سّرف  ال�ستفادة 

وموجبًا  وحرامًا  غ�سبًا  الغير  واأمالك  اأموال 

.
(((

لل�سمان

في   س1   كما  القانون  مع  ال�سريعة  حكم  تنافى  لو    

الحكومّية لأرا�سي  والموؤ�ّس�سات  الدولة  تملُّك 

النا�ض العامرة مع عدم ر�سا المالكين بذلك، 

فما هو حكم هذا ال�سراء والتمّلك؟ 

جواز ا�ستمالك الدولة لأمالك الغير وفقًا للقوانين    

م�سروع  اإلى  وا�ستنادًا  ة  الخا�سّ والمقّررات 

قانون �سراء وا�ستمالك الأرا�سي التي تحتاج 

اإليها الدولة والبلدّية من اأجل تنفيذ الم�ساريع 

العاّمة، ل يتنافى مع احترام الملكية الفردية 

.
(((

اأو الحقوق ال�سرعية والقانونّية للمالك

)))  ال�ستفتاءات، �ض 878.

)))  ال�ستفتاءات، �ض 897.
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الأجنبّية   س1   ال�سركات  مقّررات  اإهمال  يجوز  هل 

اأو يتعامل معها ل �سّيما فيما  لمن يعمل فيها 

اإذا كان ذلك مّما ي�سّبب �سوء الظن بالإ�سالم 

والم�سلمين؟

واإن     الآخرين  حقوق  مراعاة  مكّلف  كّل  على  يجب 

 .
(((

كانت مّما تتعّلق بغير الم�سلمين

توّفي زوجي تاركًا في ح�سابه الم�سرفي مبلغًا من   س1  

هذا  الم�سرفي  ح�سابه  البنك  �سّد  وقد  المال، 

بعد الطالع على وفاته، ومن جانب اآخر اأعلنت 

مقابل  التجاري  محّله  على  �سرائب  البلدّية 

رخ�سة البناء وغيرها، واإّنها �ستبادر اإلى اإغالق 

المحّل المذكور في حالة عدم دفع تلك ال�سرائب 

اإليها، والحال اأّن اأولدنا كّلهم �سغار ونحن غير 

قادرين على دفع ال�سرائب المذكورة، فهل يجب 

علينا دفع تلك الر�سوم وال�سرائب؟

اأن     يجب  الر�سمّية  وال�سرائب  البلدّية  ر�سوم 

هذه  كانت  فاإن  الدولة،  لمقّررات  وفقًا  تدفع 

اأن  فيجب  المّيت  على  والر�سوم  ال�سرائب 

الثلث  اإخراج  قبل  التركة  اأ�سل  من  تدفع 

بالوّراث  واإن كانت متعّلقة  الميراث،  وتق�سيم 

.
(((

فيجب اأن تدفع من اأموالهم

)))  ال�ستفتاءات، �ض 905.

))) ال�ستفتاءات،  �ض 0)9.
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من   س1   التهّرب  ال�سركة  ل�ساحب  يجوز  هل    

ال�سرائب في الدول التي نظامها غير اإ�سالمي 

ك�سوفات  في  الفواتير  قيمة  من  يزيد  باأن 

ال�سرائب لتقليل هذه ال�سرائب؟

من     ي�ستفيد  من  كّل  بل  منها،  التهّرب  يجوز  ل 

عليه  يجب  �سيء  مقابل  وموؤ�ّس�ساتها  الدولة 

 
(((

دفعه اإليها. واهلل العالم.

)))  مقتطفات من ا�ستفتاءات الإمام اخلامنئي، اإعداد مكتب الوكيل ال�سرعي العام لالإمام 
اخلامنئي يف لبنان، العبادات واملعامالت )))، ط)، 9)4)هـ- 008)م، �ض)43-4.



والمياه الكهرباء 

التي   س1   الدولة  اأّن  اأهل منطقتنا  بين  ا�ستهر فيما 

اإلى  الأذى  توجيه  وتحاول  اإ�سالمّيّة  لي�ست 

تفّرق  كانت  اإذا  �سّيما  ول  الم�سلم  �سعبها 

غيرهم  وبين   Rالبيت اأهل  اأتباع  بين 

الماء  اأجور  دفع  يجب  ل  معهم  التعامل  في 

من  المتناع  لنا  يجوز  فهل  اإليها،  والكهرباء 

هذه  اإلى  والكهرباء  الماء  فاتورة  ت�سديد 

الدولة؟

من     ا�ستفاد  من  كّل  على  يجب  بل  ذلك  يجوز  ل 

الماء والكهرباء من م�سروع المياه والكهرباء 

كانت  واإن  الدولة  اإلى  اأجورها  دفع  الحكومي 

 .
(((

غير اإ�سالمّيّة

وهو   س1   مطعمًا  ليعمله  محاّلً  ا�ستاأجر  �سخ�ض 

بحاجة ما�ّسة اإلى الكهرباء، و�سركة الكهرباء 

الكهربائّي  بالتّيار  تمّده  اأن  ترف�ض  الحكومّية 

ل  وهذه  القديمة  الإجارات  من  المحّل  لأّن 

مبلغًا  ال�سخ�ض  هذا  دفع  وقد  التّيار،  ُتعطى 

)))  ال�ستفتاءات، �ض 909.
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من المال كان يملكه لتجهيز المطعم.

هل يجوز له اأّن ي�ستفيد من الكهرباء بطريقة 

اإمداده  ترف�ض  ال�سركة  لأّن  قانونّية  غير 

فاإّنه  الجواز  عدم  فر�ض  وعلى  بالتّيار؟ 

في  �سيوقعه  وهذا  المحّل  ترك  اإلى  �سي�سطر 

خ�سارة مالّية كبيرة ت�سّكل له حرجًا بل �سررًا؟

ة     الخا�سّ المقّررات  خالف  على  كان  اإذا  يجوز  ل 

(((
لل�سركة المذكورة واهلل العالم.

القائد   س1   ال�سّيد  فتوى  اأّن  عندنا  المعلوم  من 

والكهرباء  الماء  من  ال�ستفادة  اإلى  بالن�سبة 

ل   } لأّنه  يجوز  ل  قانونّية  غير  بطريقة 

يجّوز مخالفة القانون والنظام، ولكن يترّدد 

ز  يجوِّ ال�سّيد  �سماحة  اأّن  العلماء  بع�ض  بين 

الموؤمنين  وبع�ض  ي�سيعونه،  ل  لكّنهم  ذلك 

لتبرير  الكالم  هذا  اإلى  ي�ستندون  عندنا 

لوا  تتف�سّ اأّن  جنابكم  من  اأرجو  مخالفتهم، 

الم�ساألة  هذه  في  الحا�سم  بالجواب  علينا 

ولكم الأجر والثواب.

ل يجوز ا�ستعمال كّل من الماء والكهرباء بطريقة    

))) مقتطفات من ا�ستفتاءات الإمام اخلامنئي، اإعداد مكتب الوكيل ال�سرعي العام لالإمام 
اخلامنئي يف لبنان، العبادات واملعامالت )))، ط)، 9)4)هـ- 008)م، �ض44.
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لي�ست  المذكورة  والن�سبة  قانونّية  غير 

(((
�سحيحة. واهلل العالم.

قّررت �سركة المياه - عندنا - اأّنه ل يحّق لأّي   س1  

اإّل  ماء  عيار  على  اأن يح�سل  بناء  في  �ساكن 

في حالتين:

بطلب  البناء  �سكان  من  واحد  كّل  يتقّدم  اأن   

عيار خا�ّض به.

 اأو اأن يتقّدم هو لوحده بطلب عيار لكن ب�سرط 

و�سع  من  به  ة  الخا�سّ التمديدات  يجري  اأن 

خّزانات ومّد ق�ساطل ونحو ذلك.

تاأمين  على  قادرين  غير  ال�سكان  وبع�ض   

وفي  المادي،  ال�سيق  ب�سبب  المذكور  ال�سرط 

نف�ض الوقت البناء غير م�سكون بتمامه ليتقّدم 

الجميع بطلب الماء، وهذا البع�ض ل م�سكن له 

ل الماء  غير هذا البناء، فهل يجوز له اأن يح�سِّ

ب�سبب ال�سطرار بطريقة غير قانونّية موؤّقتًا؟

ل يجوز، ومجّرد ما ذكر ل يبّرر الت�سّرف المذكور.    

واهلل العالم.

))) ن. م، �ض43.
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ل   س1   اأّنه   } القائد  ال�سّيد  فتوى  المعروف من   

يخالف  بما  الدولة  مياه  في  الت�سّرف  يجوز 

تركيب  اأو  العيار  كفتح  ال�سركة  تلك  قانون 

ال�سّفاط مثاًل.

فيفتحون   س1   يخالفون  النا�ض  بع�ض  هناك  ولكن 

بع�ض  من  قانونّية  غير  بتغطية  عياراتهم 

على  �سررًا  ي�سّكل  مّما  المياه  �سركة  موّظفي 

يت�سّببون بعدم و�سول  الآخرين بحيث  النا�ض 

يفتح  اأن  للمت�سّرر  يجوز  فهل  اإليهم.  المياه 

واإّل  يقفله  ثّم  حاجته  بمقدار  وياأخذ  العيار 

ف�سيبقى بال ماء؟

لدى   س1   المخالف  على  �سكوى  رفع  يجوز  وهل 

اأّنها دولة ظالمة وقد يوؤّدي ذلك  الدولة علمًا 

اإلى تغريم المخالف اأو حب�سه؟

ل يجوز له ب�سبب ذلك الت�سّرف في مال ال�سركة    

اإذنهم،  وبال  لمقّرراتهم  مخالفًا  كان  اإذا 

بطريق  الم�سكلة  يرفع  اأن  للمت�سّرر  وينبغي 

على  حّقه  ا�ستيفاء  توّقف  اإذا  اإّل  الم�سالمة، 

الترافع لدى الدولة فال يبعد جوازه �سّيما اإذا 

(((
كان في تركه حرج عليه. واهلل اأعلم.

))) مقتطفات، م.�ض، �ض44-43.
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اإذا كان ل يجوز مخالفة مقّررات �سركة المياه   س1  

في اأخذ المياه لكن ما يح�سل اأّن بع�ض النا�ض 

يمنعون  بحيث  المياه  ل�سفط  �سّفاطًا  ي�سعون 

ل  لمن  يجوز  فهل  الآخرين،  اإلى  و�سوله  من 

ي�سله الماء اأن ي�سع �سّفاطًا لأخذ حاجته من 

ال�سركة تمنع من و�سع  اأّن  الماء حينئذ علمًا 

هذا ال�سّفاط؟

ل يجوز، ومجّرد ما ذكر ل يكون م�سّوغًا لرتكاب    

(((
ذلك. واهلل العالم.

))) مقتطفات من ا�ستفتاءات الإمام اخلامنئي، اإعداد مكتب الوكيل ال�سرعي العام لالإمام 
اخلامنئي يف لبنان، العبادات واملعامالت )))، ط)، 9)4)هـ- 008)م، �ض 43.





اإلدارات

بنظر   س1   مخالفة  باأعمال  القيام  حكم  هو  ما 

الم�سوؤول  كان  لو  فيما  للقانون  الموّظف 

ويطلب  فيها  الإ�سكال  عدم  يّدعي  المبا�سر 

اإنجازها؟ 

ال�سائدة     والمقّررات  القوانين  اإهمال  لأحد  لي�ض 

خالفها،  على  والعمل  الدولة  دوائر  على 

ولي�ض لم�سوؤول اأن يطلب من موّظف اإنجاز ما 

يخالف القانون، ول اأثر لوجهة نظر الم�سوؤول 

.
(((

في ذلك

اإذا كان الطبيب ياأخذ اأجرة معّينة كثالثين   س1  

المر�سى  بع�ض  من  ياأخذ  ولكن  ليرة  األف 

بالع�سرة  وي�سامحهم  األفًا  ع�سرين  مثاًل 

ال�سمان  ورقة  على  ويكتب  المتبقية  اآلف 

المبلغ كاماًل اأي ثالثين األفًا، ما حكم هذه 

يقب�ض  اأن  للمري�ض  يحّق  وهل  العملّية؟ 

)))  ا�ستفتاء ال�سيد علي اخلامنئي{, �ض )90.
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مّما  اأزيد  وهو  ال�سمان  من  المبلغ  تمام 

دفعه للطبيب؟

ل يجوز كتابة خالف الواقع، وعلى كلٍّ اأخذ ال�سمان    

تابع للمقّررات المّتبعة في موؤ�ّس�سة ال�سمان. 

(((
واهلل العالم.

الدولة   س1   في  الجمارك  قانون  احترام  يجب  هل 

�سيء  اإدخال  يجوز  ل  بحيث  الظالمة 

بالتهريب...؟

ل يجوز مخالفة القوانين المتعّلقة بالنظام العاّم.    

(((
واهلل العالم.

))) مقتطفات، م.�ض. �ض45.
))) مقتطفات، املعامالت)، �ض)).



ن��ظ��م���ة أل ا

غير   س1   للدولة  العاّم  القانون  �سخ�ٌض  خالف  لو 

النار  اإطالق  اأو  الكهرباء  ك�سرقة  الإ�سالمّيّة 

في الهواء واإزعاج النا�ض واأذّيتهم، فهل يجوز 

ة اإليه لعتقاله وربما  اإر�ساد الأجهزة المخت�سّ

�سجنه اأو تغريمه؟

ل يجوز ذلك، نعم يجب اأمره بالمعروف ونهيه عن    

المنكر مع توّفر �سروطهما ومراعاة مراتبهما. 

(((
واهلل العالم.

))) مقتطفات، م.�ض. �ض43.





الس�ير نظ�ام 

كنت قد اأر�سلت اإليكم �سوؤاًل عن حكم مخالفة   س1  

قبيل  من  الدولة  ه  تقرُّ الذي  العاّم  النظام 

لها  ت�سمح  التي  والقوانين  ال�سير  اأنظمة 

وممتلكاتهم  النا�ض  اأموال  في  بالت�سّرف 

ًا  للقانون وكان جوابكم خا�سّ عند مخالفتهم 

بنظام الجمهورّية الإ�سالمّيّة، فهل ُيفهم منه 

جواز المخالفة في نظام غير اإ�سالمّي؟

ل تجوز مخالفة النظام العاّم مّما يوؤّدي اإلى الف�ساد    

مف�سدة  عليه  ترّتب  اإذا  اأو  والمرج،  الهرج  اأو 

(((
اأخرى. واهلل العالم.

ومقّررات   س1   بقوانين  العمل  اإهمال  حكم  هو  ما 

ال�سير والمرور و�سائر قوانين الدولة عمومًا؟ 

لالأمر  موردًا  الإهمال  موارد  تعتبر  وهل 

بالمعروف والنهي عن المنكر؟

))) مقتطفات من ا�ستفتاءات المام اخلامنئي{، م.�ض، �ض44.
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ومقررات     بقوانين  العمل  اإهمال  لأحد  يجوز  ل   

و�سعها  تّم  التي  الإ�سالمّيّة  الدولة  وتعليمات 

الإ�سالمّي  ال�سورى  مجل�ض  قبل  من  مبا�سرة 

�سيانة  مجل�ض  قبل  من  ت�سديقها  وتّم 

ا�ستنادًا  و�سعها  تّم  مّما  كانت  اأو  الد�ستور، 

ة،  المخت�سّ الجهات  من  قانونّية  اإجازة  اإلى 

هذا  في  اأحد  من  المخالفة  وقوع  حالة  وفي 

والإر�ساد  التذكير  لالآخرين  يحّق  الخ�سو�ض 

 
(((

والنهي عن المنكر.

لمعاينة   س1   مــراكــز  عــنــدنــا  الــحــكــومــة  اأنــ�ــســاأت 

ال�سّيارات لمعرفة مدى مطابقة حال ال�سّيارة 

مع الموا�سفات القانونّية المطلوبة، ويوقفون 

فيها  اأو  اأمان  بال حزام  اأّنها  لمجّرد  ال�سّيارة 

وكما  ذلــك،  واأمثال  مثاًل  جّيدة  غير  الإنــارة 

الذي  الف�ساد  وب�سبب   - عندنا   - معلوم  هو 

اأغلب  يقوم  الحكومّية  موؤ�ّس�ساتنا  في  يــدّب 

المطابقة  غير  ال�سّيارات  بتمرير  الموّظفين 

للموا�سفات القانونّية مقابل مقدار من المال 

ياأخذونه من �ساحب ال�سيارة.

المراكز  الموؤمنين ي�ستغلون في تلك  هناك بع�ض 

يجوز  فهل  منه،  يعتا�سون  �سواه  عمل  لهم  ولي�ض 

))) ا�ستفتاءات ال�سيد اخلامنئي{، م.�ض، �ض903.



57الوأل اللافلا لعام  انمام ال امنمل لل النظام العام

الموا�سفات  تكون  ل  التي  ال�سّيارات  تمرير  لهم 

ال�سوء  كزجاجة  عرفًا  م�سّرة  فيها  المفقودة 

ال�سّيارة عن  لهم �ساحب  ويدفع  المك�سورة مثاًل، 

علمًا  ا�ستراط،  ول  منهم  طلب  دون  نف�ض  طيب 

اأّن الحالة العاّمة في المراكز كذلك مع علم من 

الإدارة ول تمنع من ذلك؟

   (((
ل يجوز ذلك. واهلل العالم.

تعتبرها   س1   قوانين  عندنا  الحكومة  تفر�ض   

العاّم  ال�سالح  وفي  النا�ض  لحركة  منّظمة 

تو�سع  العمومّية  بالنمر  ُتعرف  نمر  فرز  مثل 

نقل  على  تعمل  التي  الأجرة  �سّيارات  على 

النا�ض من مكان اإلى اآخر، اأو تمنع من تركيب 

محّركات لل�سّيارات تعمل على المازوت بحّجة 

المحافظة على البيئة وال�سّحة العاّمة.

فيقوم بع�ض المواطنين بمخالفة هذه الأنظمة 

عمومّية  نمرًا  �سّياراتهم  على  ي�سعون  كاأن 

للعمل  مازوت  محّركات  بون  يركِّ اأو  مزّورة، 

تهّربًا من الكلفة الزائدة لمحّركات البنزين، 

فهل يجوز لهم هذا العمل؟

لالإخالل     توؤّدي  مّما  كان  اإذا  المخالفة  تجوز  ل 

(((
بالنظام العاّم. واهلل العالم.

))) مقتطفات، املعامالت)، �ض ))-)).

))) مقتطفات، املعامالت)، �ض 0)-)).
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