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  : مالحظة

  . هـ١٤١٠ترتيب الصفحات يكون حسب الكتاب املطبوع يف دار العلوم بريوت لبنان عام * 

  (( )).العناوين اليت أضيفت جعلت ما بني * 

  .حباجة إىل ختريج مصادر الروايات* 

  

  

  

  

  

  الفقه

  

  

  الثاين بعد املائةاجلزء 



٢



٣

  

  

  

  الفقه

  يسالمموسوعة استداللية يف الفقه اإل

  

  ثاين بعد املائةالاجلزء 

  

  

  آية اهللا العظمى

  السيد حممد احلسيين الشريازي

  دام ظله

  

  

  كتاب الدولة اإلسالمية

اجلزء الثاين



٤

  األوىلالطبعة 

  م١٩٨٩  ـ هـ١٤١٠

  

  

  

  

  

  

  .توزيع. نشر.  طباعة:دار العلوم

  حارة حريك، بئر العبد، مقابل البنك اللبناين الفرنسي: العنوان

  

  



٥

  

  

  

  

  سالميةالدولة اإلكتاب 

  اجلزء الثاين

  

  

  

  

  

  

  



٦

  

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

واللعنة ، الطيبني الطاهرين آله والصالة والسالم على أشرف خلقه سيدنا حممد وعلى، احلمد هللا رب العاملني

  .قيام يوم الدين إىل الدائمة على أعدائهم

  



٧

  

  ))حاجات اإلنسان األولية((

والعمل يف ، واملركب، والزوج، وامللبس، واملسكن، واملشرب، املأكل: هي األولية لإلنسان  احلاجات):مسألة(

 إليه ئوالعدالة يف قبال عدم وجود القضاء الصحيح الذي يلتج، واحلرية، واألمن، والصحة ،والعلم، قبال البطالة

اة يف القانون حىت ال إذ اإلنسان حباجة إىل املساو،  يف مورد التساويةواملساوا، الناس يف حل مشاكلهم حالً عادالً

أو ، املعامالت أو، سواء يف العبادات، بينما كالمها يف اإلنسانية متساويان، يكون إنسان أنزل من إنسان آخر

  .وغريها، والتربوية، واالقتصادية، واالجتماعية، السياسية واألمور، والديات والطالق والنكاح كاإلرث، األحكام

، أو لون على لون، أو عنصر على عنصر، البالد من ترجيح لغة على لغةوخالف ذلك ما يشاهد يف كثري من 

   . أو ما أشبه ذلك،أو كون اإلنسان من أهل جغرافيا خاصة على إنسان هو من أهل جغرافيا غري ذلك

، والتقدم والنمو  أي أن تكون الفرصة متاحة له يف البقاء، الفرصؤكما أن من احلاجات األولية لإلنسان تكاف

مثالً الغين يتمكن من نيل الدراسة العليا ، ن تكون فرصة التعليم أو الوصول إىل احلكم أو الثروة لبعض دون بعضال أ

أو البعض يتمكن من السري للحصول على الثروة ، أو بعضهم يتمكن من الوصول إىل احلكم دون بعض، دون الفقري

  .دون بعض

مثالً حيق جعل القانون الشتراط املنصب بالعلم والعدالة ،  يف واجد الشرائط وفاقدهؤنعم يصح خالف التكاف

  .سواء كان اجلاهل مثالً بسبب نفسه أو بسبب غريه كالظامل املانع له عن الدراسة

  فواضح أن من سبب تأخر نفسه ال حيق له متين مقام الذي  :أما يف األول



٨

  .قدم نفسه بالعلم والفضيلة وما أشبه ذلك

 إال أن احتياج املقام إىل املؤهالت اخلاصة يقف دون ،أخر وإن مل يكن تأخره بسبب نفسهفألن املت :وأما الثاين

 حبجة أن غري الطبيب إمنا مل يصل إىل ،فهل يصح أن يراجع غري الطبيب لشفاء املرض كما يراجع الطبيب، فاقدها

ن يكون كاتباً يف مرافق وكذلك احلال يف الناقص كاألعمى ال يصلح أل، علم الطب بسبب ظامل منعه عن العلم

  . نفسه عامداً أو أعماه غريهىسواء أعم، الدولة

  . الفرص إمنا هو يف نطاق الشرائط اليت تناسب املقامؤن تكافإ :واحلاصل

  

  ))كافؤ الفرص واملساواةت((

  .بينما املساواة أعم من ذلك،  الفرص عبارة عما يوجب التكميل أو التقدمؤوال خيفى أن تكاف

 ؤبينما ليس ذلك من تكاف، لزم عليه أن يساوي بني عقوبة األبيض واألسود إذا جنيا جناية مشاةفاحلاكم ي

  .فبينهما عموم من وجه، الفرص يف شيء

أما يئة وسائل التقدم يف خمتلف األبعاد فذلك من ، كما أن من احلاجات األساسية لإلنسان احترام اتمع له

  .حلاجات األولية اليت ذكرناهااحلاجات الثانوية يف قبال تلك ا

  

  )) الدولة اإلسالميةحق غري املسلمین يف((

 فكال األمرين من احلاجيات األولية واحلاجيات الثانوية مما جيب على الدولة اإلسالمية القيام ،وعلى أي حال

بل لغري املسلم احلق على  ،يةسواء بالنسبة إىل املسلمني أو بالنسبة إىل غري املسلمني القاطنني يف الدولة اإلسالم ،ا

 فهذه بالنسبة إىل ، إىل الصراط املستقيميلفرض أنه هد، الدولة من جهة لزوم هدايته أيضاً مبا ال يلزم مثله يف املسلم

  . وليست موجودة بالنسبة إىل املسلم،موجودة غري املسلم

  .)١(لكل كبد حراء أجر: ويف احلديث

وبني أهل الزبور ،  وبني أهل اإلجنيل بإجنيلهم،كمت بني أهل التوراة بتورامحل: )عليه الصالة والسالم(وقال 

  ، بزبورهم

                                                

)١( .  



٩

  .)١(وبني أهل القرآن بقرآم

حىت إذا كرب وعجز استعملتموه  ،ما أنصفتموه:  بالنسبة إىل النصراين املتكفف)عليه السالم(وقال 

  .)٢(تركتموه

  .)٣(الناس صنفان إما أخ لك يف الدين أو نظري لك يف اخللق: ألشتر يف كتابه إىل مالك ا)عليه السالم(وقال 

كما أنه جيب عليها مراعاة ، مما يدل على أن الدولة اإلسالمية جيب عليها مراعاة غري املسلم، إىل غري ذلك

  .املسلم

 من ادل تساو والعادل وغري الع،كما ليس بني العامل واجلاهل،  من جهاتنعم ليس بني املسلم والكافر تساو

بينما هو ، وقد ذكرنا يف بعض املباحث السابقة أن ذلك ليس مأخذاً على اإلسالم بعد كونه ديناً عقائدياً، جهات

بينما العقيدة تفريق مع ، فإنه تفريق مبا ليس بفارق حيث تقدم أهل الوطن على غريهم، مأخذ يف الدول العلمانية

  .عي إىل تكرارهإىل آخر ما ذكرناه هناك مما ال دا، فارق

ألدلة إجيابية ، وإمنا جيب على الدولة اإلسالمية يئة كل ذلك ملن يعيش حتت ظلها من مسلم أو غري مسلم

  .وألدلة سلبية

 كذلك حيرم على األفراد واملنظمات وما أشبه احليلولة دون ،وكما يلزم على الدولة ذلك حبيث حيرم خالفه

مثل ، وإمنا الفرق بينهما يف وجوب التهيئة، بني الدولة واألفراد يف حرمة املنعوال فرق ، حتصيل اإلنسان تلك األمور

بينما الشخص الغريب حيرم عليه منع ذلك ، ه الرزقؤأن األب حيرم عليه منع الولد عن االرتزاق وجيب عليه إعطا

   .ه الرزقؤرتزاق وال جيب عليه إعطاالالولد عن ا

  وجيب ،  على الدولة املنعحيرم(: ال حاجة إىل قولكم: فال يقال

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  



١٠

  .بل حكم واحد يف طريف األمر، فليس هناك حكمان، )عليها اإلجياب

كما  ،مكانفالدولة جيب عليها يئة اإل،  واآلخر حمرم، واجبأحدمها، هناك أمران ال أمر واحد: ألنه يقال

  .مكانات اإلبنفسه إىلحيرم عليها الوقوف ملن كان يسري 

 على ما ذكرناها من وجوب يئتها وحرمة وقوفها دون سري اإلنسان إىل احلاجات  فاألدلة،وعلى أي حال

  : أما التفصيل فهو خارج عن نطاق هذا الكتاب،  نلمع إليها إملاعاً،والكماالت كثرية

 يف غري احملرم ،فإنه نص يف قبال أخذ الدولة أمام حريات الناس ،الناس مسلطون على أمواهلم وأنفسهم: مثل

  .ألمورمن ا

يريد اللَّه ِبكُم ﴿: قال سبحانه، فإنه خالف إرادة اهللا سبحانه لإلنسان، والضرر دليل العسر واحلرج: ومثل

رسالْع ِبكُم ريدال ي و رس١(﴾الْي(.   

  :وال خيفى أن هناك ثالثة أمور

  . كمن حاجاته حبد الرفاه، اليسر:األول

  . احملتاج إليه كمن حاجاته أقل من، العسر:والثاين

   . حبيث ال يكون يسر وال عسر، التوسط بينهما:والثالث

ولعل اآلية املباركة إملاع ، بله أنه ال يريد العسر، بل إمنا يريد اليسر فوق التوسط، واهللا سبحانه ال يريد التوسط

  .إىل ذينك األمرين للتأكيد

ويراد بالعسر ، ولعله إذا قوبل بالعسر يراد به النفسي ،)٢(﴾رٍجما جعلَ علَيكُم ِفي الديِن ِمن ح﴿: وقال سبحانه

  ألن اهللا ال ، فمن يعسر عليه استعمال املاء لشدة الربد ساقط عنه الغسل إىل التيمم، اجلسدي

                                                

  .١٨٥: سورة البقرة )١(

  .٧٨: سورة احلج )٢(



١١

 ساقط ، أن يغتسل للجنابة خجالً شديداً حبيث يقع يف احلرج من ذلكهومن خيجل من مضيف، يريد به العسر

  .وإال فاملسألة الفتوائية حملها كتاب الطهارة مثالً، وهذا حسب الصناعة،  التيمم للحرجعنه الغسل إىل

  .على ما قالوا  كالظرف واجلار وارور،مها مشل اآلخر أيضاًنعم إذا ذكر أحد

وما اضطروا إليه وما ،  ما استكرهوا عليه: وعد من ذلكرفع عن أميت تسع: )صلى اهللا عليه وآله(وقال 

  .)١(أشبه

 ، األرض هللا وللرسوليعادو، )٢(من سبق إىل ما مل يسبق إليه مسلم فهم أحق به:  مثل،ولروايات احليازة

  .ومثل أدلة حرمة الغش واالحتكار والربا وما أشبه ذلك، )٣(مث إا لكم مين أيها املسلمون

بالنسبة إىل حاجات اإلنسان وما كما أنه بالنسبة إىل العلم ذكر الفقهاء أنه بني واجب عيين وواجب كفائي 

  . ال بالنسبة إىل العلوم احملرمة على ما ذكروا تفصيله يف بابه،يوجب تقدمه مما أباحه الشريعة

  

  ))يات االحترام وحرمة اإلهانةروا((

فالدليل عليه مجلة كبرية من اآليات والروايات نكتفي منها ، أما بالنسبة إىل وجوب االحترام وعدم اإلهانة

  : نماذجبال

يا رب ما :  قال)صلى اهللا عليه وآله(ملا أسرى بالنيب :  قال،)عليه السالم( عن أيب جعفر ، أبان بن تغلبىرو

  .)٤(وأنا أسرع إىل نصرة أوليائي، يا حممد من أهان يل ولياً فقد بارزين باحملاربة:  قال،حال املؤمن عندك

من أهان يل ولياً فقد : إن اهللا تبارك وتعاىل يقول:  يقول)عليه السالم( عبد اهللامسعت أبا : ن معلى قالعو

  .)٥( وأنا أسرع شيء إىل نصرة أوليائي،أرصد حملاربيت

   عن ،)عليهم السالم(عن آبائه ، )عليه السالم( عن الصادق ،وعن حسني بن زيد

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  



١٢

، د استخف حبق اهللاومن استخف بفقري مسلم فق:  قال، يف حديث املناهي)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

من أكرم فقرياً مسلماً لقي اهللا يوم القيامة : )عليه السالم(وقال : قال، إال أن يتوب واهللا يستخف به يوم القيامة

  .)١(عز وجلال ومن أكرم أخاه املسلم فإمنا يكرم اهللا أ، وهو عنه راض

من استذل : )صلى اهللا عليه وآله(ل اهللا قال رسو:  قال،)عليهم السالم(بائه آعن ، )عليه السالم(وعن الرضا 

  .)٢(مؤمناً أو حقره لفقره وقلة ذات يده شهره اهللا يوم القيامة

فإن من حقر مؤمناً أو استخف به ، حتقروا مؤمناً فقرياً ال:  قال)عليه السالم(اهللا   عن أيب عبد،وعن أيب بصري

  .)٣(يتوبأو  ومل يزل ماقتاً له حىت يرجع عن حمقرته، حقره اهللا

 خذله اهللا ما من مؤمن خيذل أخاه وهو يقدر على نصرته إالّ:  قال)عليه السالم( عن أيب عبد اهللا ،وعن اليماين

  .)٤(يف الدنيا واآلخرة

 أهان فقرياً مسلماً من أجل ومن: نه قال يف خطبة لهإ ،)صلى اهللا عليه وآله( عن رسول اهللا ،ويف رواية أخرى

ومن أكرم فقرياً مسلماً ،  وسخطه حىت يرضيهعز وجل استخف باهللا ومل يزل يف غضب اهللا  استخف به فقدفقره

 على فقري أو تطاول عليه أو استحقره حشره اهللا يوم ىومن بغ: مث قال، )٥(لقيه اهللا يوم القيامة وهو يضحك إليه

  .)٦(القيامة مثل الذره بصورة رجل حىت يدخل النار

ليأذن حبرب مين من أذل : عز وجلقال اهللا : مسعته يقول:  قال،)عليه السالم(هللا  عن أيب عبد ا،وعن معلى

   وليأمن ،عبدي املؤمن

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

  .أي يعطف عليه بالرمحة )٥(

)٦( .  



١٣

  .)١(غضيب من أكرم عبدي املؤمن

عز من حقر مؤمناً مسكيناً أو غري مسكني مل يزل اهللا :  قال،)عليه السالم( عن الصادق ،ويف رواية أخرى

  .)٢(ن حمقرته إياه حاقراً له ماقتاً حىت يرجع عوجل

عليهم الصالة ( ي عل عن، عن آبائه، عن أبيها الرضا،موسى الرضا علي بن ويف رواية عن فاطمة بنت

  .)٣(ال حيل ملسلم أن يروع مسلماً:  قال،)والسالم

 ،ما لكم تستخفون بنا: أنا حاضرو قال لنفر عنده:  قال،)عليه السالم( عن أيب عبد اهللا ،وعن أيب هارون

بلى إنك أحد من : قال، معاذ لوجه اهللا أن نستخف بك أو بشيء من أمرك: فقال فقام إليه رجل من خراسان: الق

وحيك أمل تسمع فالناً وحنن بقرب اجلحفة وهو : فقال له، معاذ لوجه اهللا أن أستخف بك: فقال، استخف يب

ومن استخف مبؤمن فبنا  ،لقد استخففت به، اًواهللا ما رفعت به رأس، فقد واهللا عييت امحلين قدر ميل: يقول لك

  .)٤(عز وجل وضيع حرمة اهللا ،استخف

أبعد ما يكون العبد من اهللا أن يكون الرجل يؤاخي :  قال،)عليه السالم(اهللا   عن أيب عبد،وعن ابن بكري

  .)٥(الرجل وهو حيفظ زالته فيعريه ا يوماً ما

يا : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  يقول)عليه السالم(اهللا مسعت أبا عبد :  قال،وعن إسحاق بن عمار

   وال تتبعوا ، ال تذموا املسلمني،معشر من أسلم بلسانه ومل خيلص اإلميان إىل قلبه

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  



١٤

  .)١(ومن تتبع اهللا عورته يفضحه ولو يف بيته، فإن من تتبع عورام تتبع اهللا عورته، عورام

خيرج به الرجل من اإلميان أن يؤاخي الرجل الرجل  أدىن ما:  قال)عليه السالم( عبد اهللا عن أيب ،وعن سيف

  .)٢( عليه عثراته وزالته ليعريه به يوماً مايفيحص، على دينه

  .)٣(من عري مؤمناً بذنب مل ميت حىت يركبه: قال، )عليه السالم( عبد اهللاعن أيب  ،وعن ابن سنان

من أذاع : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم( اهللا  عن أيب عبد،وعن إسحاق بن عمار

  .)٤(ومن عري مؤمناً بشيء مل ميت حىت يركبه، فاحشة كان كمبتدئها

   .)٥( يف الدنيا واآلخرةعز وجلمن أنب مؤمناً أنبه اهللا : قال، )يه السالمعل( عن الصادق ،ويف رواية أخرى

من أذاع : )صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا :)عليه السالم( عبد اهللاقال أبو : ل قا،وعن منصور بن حازم

  .)٦(ومن عري مسلماً بذنب مل ميت حىت يركبه، فاحشة كان كمبتدئها

ليأذن حبرب مين من : عز وجلقال اهللا :  يقول)عليه السالم(مسعت أبا عبد اهللا :  قال،وعن هشام بن سامل

   .)٧(وليأمن غضيب من أكرم عبدي املؤمن، آذى عبدي املؤمن

،  أين املؤذون ألوليائي:إذا كان يوم القيامة نادى مناد :)عليه السالم( عبد اهللاأبو : قال، وعن املفضل بن عمر

  ، ونصبوا هلم، هوالء الذين آذوا املؤمنني: ويقال، فيقوم قوم ليس على وجوههم حلم
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١٥

  .)١(ر م إىل جهنممث يؤم، وعنفوهم يف دينهم، وعاندوهم

كانوا واهللا الذين يقولون بقوهلم ولكنهم حبسوا حقوقهم : )عليه السالم( قال أبو عبد اهللا ،ويف رواية أخرى

  .)٢(وأذاعوا عليهم سرهم

من روى على مؤمن رواية يريد ا شينه وهدم : )عليه السالم( عبد اهللاقال يل أبو :  قال،وعن مفضل بن عمر

  .)٣(فال يقبله الشيطان،  من أعني الناس أخرجه اهللا من واليته إىل والية الشيطانته ليسقطءومر

خواين إن بعض إجعلت فداك : قلت له:  قال،)عليه السالم( عن أيب احلسن موسى ،وعن حممد بن فضيل

ب مسعك ذّيا حممد ك: فقال، يبلغين عنه الشيء الذي أكرهه فأسأله عنه فينكر ذلك وقد أخربين عنه قوم ثقات

فتهدم ، تذيعن عليه شيئاً تشينه به وال،  فقال لك قوالً فصدقه وكذم،فإن شهدوا عندك قسامة، وبصرك عن أخيك

ليم ِفي الدنيا ِإنَّ الَّذين يِحبونَ أَنْ تشيع الْفاِحشةُ ِفي الَّذين آمنوا لَهم عذاب أَ﴿: فتكون من الذين قال اهللا، تهءوبه مر

ِةو٤(﴾الْآِخر()٥(.   

ومن مسع ، ومن مسع فاحشة فأفشاها كان كمن أتاها:  يف حديث قال)صلى اهللا عليه وآله(وعن رسول اهللا 

  .)٦(خرياً فأفشاه كان كمن عمله

من أذاع : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا : )عليه السالم( عبد اهللا أبوقال :  قال،بن حازم وعن منصور

  .)٧(ومن عري مؤمناً بشيء ال ميوت حىت يركبه، ديهاتان كمبالفاحشة ك

عليه (ملا نزلت املائدة على عيسى :  يقول)عليه السالم( عبد اهللا مسعت أبا:  قال،وعن الفيض بن املختار

  ال تأكلوا : قال للحواريني) السالم
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١٦

 ىفقال له عيس،  أكل منها فالنروح اهللا يا: فقال بعض احلواريني، فأكل منها رجل منهم، منها حىت آذن لكم

عليه  (ىفقال عيس، بلى واهللا يا روح اهللا لقد أكل منها: فقال احلواريون، ال: فقال،  أكلت منها:)عليه السالم(

  .)١(ب بصركق أخاك وكذّ صد:)السالم

  .)الفقه(ث  كما ذكرناه يف بعض مباح،وهذا للمبالغة يف تصديق املؤمن يف غري مثل مقام الشهادة وما أشبه

  

  ))روايات يف حرمة الطعن واللعن((

 عن أيب جعفر ، عن جابر، روي يف الوسائل واملستدرك،ويف حترمي الطعن واللعن والتهمة وسوء الظن واإلخافة

 وإن ، إن كان شهد على كافر صدق،ما شهد رجل على رجل بكفر قط إال جاء به أحدمها:  قال)عليه السالم(

  .)٢(فإياكم والطعن على املؤمنني ،ر عليهكان مؤمناً رجع الكف

 خرج من ،أف: إذا قال الرجل ألخيه املؤمن:  يقول)عليه السالم( عبد اهللا أباوروى أبومحزة قال مسعت 

  .)٣(وال يقبل اهللا من مؤمن عمالً وهو مضمر على أخيه املؤمن سوءاً، كفر أحدمها، أنت عدوي: وإذا قال، واليته

ن اللعنة إذا خرجت من صاحبها ترددت بينه إ: )عليه السالم( عبد اهللا قال أبو:  قال،وعن مسعدة بن صدقة

فاحذروا أن تلعنوا مؤمناً فيحل  ،وكان أحق ا، وإال رجعت إىل صاحبه، فإن وجدت مساغاً، وبني الذي يلعن

  .)٤(بكم

ه ينماث اإلميان يف قلبه كما ينماث إذا ام املؤمن أخا:  قال،)عليه السالم( عبد اهللاأيب  عن ،وعن اليماين

  .)٥(امللح يف املاء

   عليه( عبد اهللا أبامسعت :  قال، عن أبيه،وعن عمر بن يزيد
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١٧

عامل به الناس فهو بريء مما  ومن عامل أخاه مثل ما، من ام أخاه يف دينه فال حرمة بينهما: السالم يقول

  .)١(ينتحل

ضع أمر أخيك :  يف كالم له)عليه الصالة والسالم(املؤمنني  قال أمري: ل قا،)عليه السالم(وعن أيب عبد اهللا 

  .)٢(وال تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءاً وأنت جتد هلا يف اخلري حممالً ،على أحسنه حىت يأتيك ما يغلبك منه

من نظر : ) وآلهصلى اهللا عليه(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم( عبد اهللا عن أيب ، بن سنانعبد اهللاوعن 

  .)٣( يوم ال ظل إال ظلهعز وجلإىل مؤمن نظرة ليخيفه ا أخافه اهللا 

من روع مؤمناً بسلطان ليصيبه منه مكروه فلم :  قال،)عليه الصالة والسالم( عن الصادق ،ويف رواية أخرى

  .)٤(وآل فرعون يف النار ومن روع مؤمناً بسلطان ليصيبة منه مكروه فأصابه فهو مع فرعون، يصبه فهو يف النار

وال يضمرن أحدكم أمراً ألخيه ال حيبه  ،عليكم بتقوى اهللا:  قال،)عليه السالم( عن الباقر ،وعن الطربسي

  .)٥(فإنه ليس من عبد يضمر ألخيه أمراً ال حيبه لنفسه إال جعل اهللا ذلك سبباً للنفاق يف قلبه، لنفسه

  .)٦(بل اهللا عمل عبد وهو يضمر يف قلبه على مؤمن سوءاًال يق: وأروي:  قال،وعن الفقه الرضوي

ال : أبلغ عين أوليائي وقل هلم، العظيم يا عبد:  قال)عليه السالم(ن أيب احلسن الرضا ، عالعظيم وعن عبد

  جيعلوا للشيطان على 
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١٨

وجتاوز عن وعرفهم أن اهللا قد غفر حملسنهم  : إىل أن قال،ومرهم بالصدق يف احلديث، أنفسهم سبيالً

 نزع وإالّ، فإن اهللا ال يغفر له حىت يرجع عنه، أو أضمر له سوءاً، من أوليائي أو آذى ولياً، مسيئهم إال من أشرك يب

  .)١(وأعوذ باهللا من ذلك، ومل يكن له نصيب يف واليتنا، وخرج عن والييت ،روح اإلميان عن قلبه

م اهللا عليه من طعن يف مؤمن بشطر كلمة حر:  قال،)هصلى اهللا عليه وآل( عن النيب ،وعن القطب الراوندي

  .)٢(وأن رحيها ليوجد من مسرية مخسمائة عام ،ريح اجلنة

  .)٣(ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه من لعن شيئاً: نه قالإ ،)صلى اهللا عليه وآله( عن النيب ،وعن ابن عباس

وكسر عظم املؤمن ميتاً ككسره  ، باملؤمن إال خرياً اهللا أن يظنأىب: نه قالإ ،)عليه السالم(وعن الصادق 

  .)٤(حياً

فيما كتبه لولده ، )عليه السالم( عن أمري املؤمنني ،)عليه السالم( عن أيب جعفر ،وعن عمر بن أيب املقدام

  .)٥(فإنه ال يدع بينك وبني صديقك صفحاً، وال يغلنب عليك سوء الظن: )عليه السالم(احلسن 

  .)٦(ال يعدمك من شفيق سوء الظن: )سالمعليه ال(وقال 

   .)٧( ى عن ذلكعز وجلفإن اهللا ، اطرحوا سوء الظن بينكم: )الصالة والسالمعليه ( علي وعن

أحسنوا ظنونكم :  قال)صلى اهللا عليه وآله( عن النيب ينه روإ ،)عليه الصالة والسالم(وعن الصادق 

  خوانكم إب
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١٩

  .)١(اء الطبعتغتنموا ا صفاء القلب ومن

 أخافه ،فه ايخيمؤمن نظرة  إىل من نظر: نه قالإ )صلى اهللا عليه وآله( عن رسول اهللا ،ن جامع األخباروع

  .)٢(ورده موردهحىت يع أعضائه ي صورة الذر بلحمه وجسمه ومج يفهوحشر،  ظلهوم ال ظل إالّياهللا 

  . إهانتهمكوتر،  بصدده من لزوم احترام الناسة مما حننية وسلبيابجية إريثكات اليها من الرواريغإىل 

تاب كشرة عك، ة ذا الشأنعنيتب املك الرت يفكمما ذ، ما أن اإلهانة هلا شعبك، حترام له شعبواال

 من )اآلداب والسنن(تاب ك وقد مجعنا مجلة منها يف، هاريوغ تب األخالقكو، والبحار، كواملستدر، الوسائل

ره هلم يكو، به لنفسهحي ما نيب للمؤمنحي أن املؤمن يلزم على أنه منات ي الرواما ورد يف  يفكل ذلكمع جيو، )الفقه(

  .رهه لنفسهيكما 

: فقال،  عمالً أدخل به اجلنةعلمينيا رسول اهللا :  فقال)صلى اهللا عليه وآله(ية أنه جاء أعرايب إىل النيب  رواويف

هت أن يأتيه الناس إليك فال تأته إليهموما كر، ما أحببت أن يأتيه الناس إليك فأته إليهم)٣(.  

أوحى اهللا إىل آدم أين سأجعل لك الكالم يف أربع :  قال)عليه الصالة والسالم( الصادقويف رواية عن 

  .)٤(وتكره هلم ما تكره لنفسك، وأما اليت بينك وبني الناس فترضى الناس ما ترضى لنفسك : إىل أن قالكلمات

   عن أمري ،)عليه السالم( عن أيب جعفر ،قداموعن عمر بن أيب امل
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٢٠

 واجعل نفسك ميزاناً فيما ،يا بين تفهم وصييت: ) السالمعليه(قال يف وصيته للحسن ) عليه السالم(املؤمنني 

وأحسن ، ظلمال تظلم كما ال حتب أن ت،  ما تكره هلالهوأكره ، وأحب لغريك ما حتب لنفسك، بينك وبني غريك

  .)١( للناس ما ترضى هلم منكوارض، واستقبح لنفسك ما تستقبحه من غريك، سن إليككما حتب أن حي

وآت للناس ،  للناس ما ترضى لنفسك شيخ ارضيا:  أنه قال لشيخ شامي)الصالة والسالمعليه ( علي وعن

  .)٢(ما حتب أن يؤتى إليك

 ال يقربك إىل اهللا خصلة منها يا بين أحثك على ست خصال ليس: نه قال البنه يف وصيتهإ ،وعن لقمان

  .)٣(وتكره هلم ما تكره لنفسك، حتب للناس ما حتب لنفسك: والرابعة : إىل أن قال،تعاىل

 وهو يريد )صلى اهللا عليه وآله(جاء أعرايب إىل النيب :  قال،)عليه السالم( اهللا عبد عن أيب ،وعن السكوين

ما أحببت أن يأتيه الناس : فقال، ل اهللا علمين شيئاً أدخل اجلنة بهيا رسو:  فقال،فأخذ بغرز راحلته، بعض غزواته

  .)٤(خل سبيل الراحلة، إليك فأته إليهم

بل قد يكون واجباً بالنسبة إليهم ،  أمثال هذه الصفات بالنسبة إىل احلاكم وذمرته أوىل وأحقأنومن املعلوم 

  :  يف عهده إىل األشتر)ج البالغة( يف  كما)الصالة والسالمعليه ( علي وقد قال، دون سائر الناس

ال إن فإنك  ،ومن لك فيه هوى من رعيتك، أنصف اهللا وأنصف الناس من نفسك ومن خاصتك ومن أهلك

 رتعي  وكان هللا حرباً، اهللا أدحض حجتهخاصمهومن ،  دون عبادهخصمهومن ظلم عباد اهللا كان اهللا  ،تفعل تظلم

  .)٥(ويتوب
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٢١

  

  ))حتوالت يف العامل((

   .والعامل الثالث مبا فيه الدول اإلسالمية والشرقي الغريب:  حتوالت ثالثة يف العوامل الثالثةأخذ ):مسأله(

  

  ))التحول يف الغرب((

ولكن ، املاديةتلك ولذا أخذوا يتفكرون يف اخلالص من ، فإن املادة أعجزت ذلك العامل، أما التحول يف الغرب

  . ورفاههماستقالهلموبشكل ال يضر دنياهم وسيادم 

ومن صنع السالح بال ، هم أخذوا يفكرون يف النجاة من االستعمار لسائر البالدءهذا باإلضافة إىل أن عقال

حىت إذا ، ولذا يتطلبون البديل عن الرأمسالية ذا الشكل السائد اآلن ،وخارجاً ومن الرأمسالية اخلانقة داخالً، حساب

  .فإن من املعلوم أن رد فعل الظلم يف نفس الظامل شديد جداً، ستعمار بكل ويالتهحتطمت فكرة الرأمسالية حتطم اال

 الستحالة أن ،هم يفكرون يف أن االستعمار يف اخلارج ال بد وأن ينعكس يف الداخلءباإلضافة إىل أن عقال

عمار إىل بالدهم فال بد أن ينعكس االست،  وروح تعاطفية للداخل، روح استعمارية للخارج،يكون لإلنسان روحان

  .فليس هناك أفضل من أن يتخلصوا من االستعمار اخلارجي حىت ال يبتلوا باالستعمار الداخلي، ولو يف اخلط البعيد

وهذا صادق بالنسبة إىل االستعمار ،  مث تصل النوبة إىل األصدقاء،ه أوالًءن االستبداد حيطم أعداإ: يقولون

  .ألنه نوع من االستبداد ،أيضاً

  

  ))حول يف الشرقالت((

ولذا ،  بعد سبعني سنة يف أبشع أنواع التخلف عن الغربأنفسهمم وجدوا ألف، وأما التحول يف الشرق

  .فإن احنراف األثر دليل على احنراف املؤثر، أخذوا يفكرون يف التخلص من الشيوعية اليت مل تنتج إال التخلف

  .هم وشوكتهمال يضر سيادم ورفاه يريدون حتوالً ولكن هم أيضاً



٢٢

  

  ))التحول يف العامل الثالث((

 ئومل، وإذالهلم وب ثروام، والويالت تباع الغرب والشرق إال الدمارافإم مل حيصلوا من ، أما العامل الثالث

  .ولذا أخذوا يترحنون ،مل يكن له يف العامل القدمي من مثيلمما  ،وقتلهم قتالً مجاعياً على طول اخلط سجوم

 فالعامل الثالث أخذ يفكر يف ،قطت فكرة املذهب الرأمسايل والشيوعي حيث يتربأ منهما أصحاماوحيث س

ن اإلسالم خري مبدأ وله خري قادة أخذ املسلمون يفكرون يف الرجوع إىل إوحيث ، لهثُوم الرجوع إىل مبادئه

فإن إسالم ،  ومن تبعه)هللا عليه وآلهصلى ا(وإمنا إسالم الرسول ، لكن ال إسالم آل أمية وعباس وعثمان ،اإلسالم

  .بل والدين نفسه، أولئك مل ينتج إال الكبت واحلرمان واالستبداد واللعب باألموال والدماء والنفوس واألعراض

  

  ))الفقه العملي((

فقه أما عند السنة فألن احلكام مل يكونوا يعملون بال ،وحنن اآلن حباجة إىل الفقه العملي بعد كون الفقه نظرياً

موإمنا يسخبل يتمكن من تبديل االستبداد باستبداد آخر، ومثل هذا الفقه ال يتمكن من اإلنقاذ، رون الفقه ملآر ،

 بقي الفكر عند السنة نظرياً ومل فقد، فيكون إما كاملستجري من الرمضاء بالنار أو من الرمضاء إىل الرمضاء املشابه

  .يرتل إىل ساحة العمل يف الدولة

 وقد حكم بالدهم أكثر من ألف سنة ،نيمضطهدكانوا  فإن الشيعة غالباً، ند الشيعة فاألمر أصعبوأما ع

ويف فترة حكم احلكام الشيعة مل يكم ، وكان ذلك موجباً ملزيد ضعف على ضعف، احلكام املذكورون إال ما ندر

 على األغلب يعمل حسب ما يراه وإن كان احلاكم، نصيب الشيعة إال أن احلاكم مل يكن خيالفهم من حيث العقيدة

  .وميلي عليه قضايا احلكم، أيضاً

  كما صعد يف زمان ، ولذا مل يصعد الفقه النظري عند كلتا الطائفتني إىل الفقه العملي



٢٣

ولذا كان األمر حباجة إىل استنباط فقه من األدلة األربعة يكون فقه ، من تبعهو )صلى اهللا عليه وآله(الرسول 

نظمة احلاصل يف العامل احلاضر بسبب األ مع األخذ بعني االعتبار ملدى التطور، ُألمة يف حال واحداحلاكم وفقه ا

  .املتقدمة والتكنولوجيا

، وتطبيقه على العصر ، تطبيق الفقه على احلاكم أيضاً،ن ضة املسلمني حباجة إىل تطبيقني يف الفقهإ :واحلاصل

مبعىن تطبيق الكليات الفقهية على الصغريات اخلارجية ،  نفسه على الفقهأو بعبارة أخرى تطبيق احلاكم نفسه والعصر

  . شاملةةيإسالموبذلك ميكن ضة ،  حىت تنسجم اُألمة مع احلاكم ومع العصر،واُمةً حاكماً

ظهر للفاحص مدى عدم ارتباط  ت، سواء من ادعى منهم اإلسالمة أو ال،ونظرة فاحصة إىل حكام بالد اإلسالم

أو املزيج ،  أو من طراز حكام الشرق والغرب،فهم بني حكام من طراز حكام أُمية وعباس وعثمان، اإلسالماحلكام ب

  .من القسمني أو األقسام

  

  ))كنولوجيا وصبغة اإلسالمالت((

إذ املسلمون بني من قبلها على ، ن التكنولوجيا احملتاج إليه اُألمة يف العصر احلاضر مل تتلون بلون اإلسالمإمث 

ولذا كانت العصرنة ، أو ازم أمامها خوفاً من التلوث ا، ض عنها مجلة وتفصيالً أو أعر،للون الغريب والشرقيا

  .)١(﴾ِصبغةَ اللَِّه و من أَحسن ِمن اللَِّه ِصبغةً﴿: بل كما قال سبحانه، ال اإلسم فقط، حباجة إىل تلوينها بلون اإلسالم

 ي بعد وجود الفقه النظريالفقه العمل إىل اجحتيواال الثالث  العوامل التحوالت يف،ةذا الحظنا األمور األربعإو

ان ال ك، ا حسب نظرة اإلسالمينولوجك التل الظاهرة يفيوتعد، ان خاصاً باُألمةكم بعد أن كسقف احلا إىل صالهيوإ

   أنفسهم  ألجل إسعاد،نيعمل املسلمون أمريبد أن 

                                                

  .١٣٨: البقرةسورة  )١(



٢٤

  :همريوإسعاد غ

  

  ))يري مناهجهالغرب وتغ((

حىت يصبح  ،ةياإلنسانملنسلخة عن ا الرأمساليةة املنبعثة من ي مناهجه االستعماريريإسعاف الغرب بتغ :األول

  .)١(﴾نسوا اللَّه فَأَنساهم أَنفُسهم﴿: قال سبحانه، الغرب راجعاً إىل اإلنسانية

يري مفاهيم الغرب ليس بالصياح والتهريج وتغ، )الصياغة(وقد ذكرنا شيئاً من الطريق إىل ذلك يف كتاب 

بل يلزم ، ضيات واآلراء وحنن يف بالدنا وهم يف بالدهميس بأن نصدر إليهم األفكار والفركما ل، والسباب واالام

 حىت يضع كل جانب نقاطه ،والغربيني املتطلبني اإلسالميني الواعني ،التعديل بتشكيل املؤمترات املزجية من اجلانبني

.النتائج املرضيةروفه، ويف جو مفعم باحلب وحتري احلقيقة، ينتهي املؤمترون إىل على ح

لَو كُنت فَظا غَليظَ الْقَلِْب و﴿ ،إنك إذا أردت هداية إنسان فليس عليك إال أن تتعاون مع من تريد هدايته

ِلكوح وا ِمنفَض٢(﴾الَن(.  

 والصرب دةءوالتو احتاج األمر إىل حبر من اهلدوء، لى غري بالدهأما غري ذلك فإن اإلسالم إذا أراد النفوذ ع

.وحتري احلقيقة واإلقناع

بل يف أن يشاهدوا الطريق السوي الذي ينجيهم من وخز الضمري ، وليس الكالم اآلن يف أن يسلم الغربيون

العامل اإلسالمي قد حل نصف ومن الواضح أنه إذا جعل هذا التغيري يف الغرب يكون ، واليأس عن طريقتهم يف احلياة

  : ذ ختلف هذا العامل له سببانإ، مشكلة ختلفه

  

  ))أسباب ختلف بالد املسلمني((

  .ألن الغرب ال يدع العامل اإلسالمي أن ينهض،  الغرب:السبب األول

فإذا ، سمح له بالنهوضيالضعف ما ال كاإلنسان الذي سقط يف هوة وله من ،  ختلف نفسه:والسبب الثاين

  ن من النهوض ك أنه متفرض

                                                

  .١٩: سورة احلشر )١(

  .١٥٩: سورة آل عمران )٢(



٢٥

  .كان هناك من يكفخه حىت ال يتمكن من النهوض

  

  ))األمة اإلسالميةح إصال((

روا ما يغحىت يم وقَ ما ِبريغيال  سبحانه  اَهللاإنَّـ ف، ني داخلنا حنن املسلماإلصالح يف :األمر الثاين

: ث قال سبحانهي ح،ةكة املباري من اآل الشطر الثاينأيتيلصالح  جهة اوا ما بأنفسهم يفريغيوإذا مل ، )١(مِهِسفُنأَِب

﴿ولَه درءاً فَال موٍم سِبقَو اللَّه ٢(﴾ِإذا أَراد(.  

ي إىل نتهيصلح نفسه ال بد وأن يأن من ال بل أجرى سننه الكونية على ، د اعتباطاً السوءيرينه سبحانه ال إ

  .اه وآخرتهي دنالسوء يف

رب والغرور واتباع اجلهل ك من ال،ةيم ال أخالقي مفاهي هني من املسلمريثكه نفوس ي انطوت علاليتم يإن املفاه

وما أشبه ، وعدم اإلتقان، ركوعدم التف، واللذة العاجلة، وتطلب املادة،  والتشتت واالستبداد،وعدم التعاون ةيواألنان

 هذه الصفات كوإذا مل تتر، نيب هذا التخلف املشمما سب ةيأعماهلم اخلارجوهذه الصفات النفسية جرت على ، كذل

ما  التخلف على ىويبق، نقذهم من التخلفيبأن   صاحلهمون أمر يفيكة ال يويلة احليالصفات اجلم إىل ااكنة مياملش

  .زدادون ختلفاًيبل ، انك

أن حىت ، )لفقها( من )اآلداب والسنن(تاب ك ئة يفي من الصفات احلسنة والسنيرنا شطراً من القسمكوقد ذ

 ى لرأني من املسلمريثكحالة إىل  من احملاسن و)مجعنيأصلوات اهللا عليهم (ره املعصومون كما ذ إىل اإلنسان لو نظر

انه جعل لكل فإن اهللا سبح، أعمالهإلنسان حبدود مفاهيمه اجلارية على د احيهات أن ال يوه، نهمايالبون الشاسع ب

أعمال اإلنسان كل شيء يف القضية األوىل بواملراد ، )٣(كما يف احلديث،  حداً وجعل ملن تعدى ذلك احلد،شيء حداً

ة ي القضيف )من تعدى( أنه بقرنية  إالّ، يتجاوزهن حد اليوك عامل التء يفيل شكان لكفإنه وإن ، ةية واجلوارحياجلواحن

  ة ما يالثان

                                                

  .١١: سورة الرعد )١(

  .١١: سورة الرعد )٢(

)٣( .  



٢٦

  .ام اخلمسةكشمل األحي كوذل، حد واألذن واللسان وسائر اجلوارح هلا نيل من العكفتصرفات ، رناهكذ

هما إما مع املنع من ل منكو، اب وتارة باملنعجيد تارة باإلحي ي الرجل واملرأة وهو عمل جارحنيمثالً الربط ب

 ملوناً كالتر أو  حد خاص من الفعلأما املباح فهو يف، ام األربعةكألحال كشيمما ، النقيض أو بدون املنع مع الترجيح

  .ضاًيه حد أ فليريبلون التخ

 ،د مائة جلدةلجي  والزاين،مثالً السارق تقطع أصابعه، مهاحد أون يفيك وقد ،نيال الطرفك ون يفيكمث احلد قد 

  .ذاكوه الزند إىل  وال القطع،وز قطع األناملجيما ال ك، صة عنهاياملائة وال النقالزيادة على وز جيفال 

تزوج فوق األربع يأن أما  ،فيجوز لإلنسان أن ال يتزوج، لنقيصةباألربع فاحلد يف الزيادة ال يف اج يأما التزو

، ست جبائزةيصة فليادة جائزة أما النقيفإن الز،  حنث احللف يفكنيسه إطعام عشرة مساك عويف، س جبائز لهيفل

  .ذاكوه

د املصطلح يف كتاب ال احل، فال بد وأن يراد باحلد فيها اآلثار الدنيوية واألخروية، أما اجلملة الثانية يف الرواية

  . يف اجلملة األوىل)كل شيء(وذلك بقرنية ، احلدود

ومن ،  وال يكثر منه إىل حد التملي، ال يقلل منه إىل حد العطش،مثالً املباح الذي هو شرب املاء له حدان

، فضيلةوقد ال يصل إليه وذلك يوجب االبتعاد عن ال، فعليه عقوبة ومرض تعدى أحد احلدين قد يصل إىل احلرام

  .باإلضافة إىل تأثريه يف الصحة وحنوها

 ،كما يشمل التعدي لكل من الزيادة والنقيصة يف اجلملة، وبذلك تبني مشول احلديث لكل من األحكام اخلمسة

  .مما يصطلح عليه باإلفراط والتفريط أيضاً

  .واحلد يف اجلملة الثانية يشمل اآلثار التكوينية والتشريعية



٢٧

 عنِقك و ال تبسطْها كُلَّ  ال تجعلْ يدك مغلُولَةً ِإىلو﴿: قال سبحانه  مثالً،انيء مرتبتان وحدنعم رمبا يكون لش

: حيث قال سبحانه، مث تأيت مرتبة الفضل،  لكن هذا يف مرتبة العدل، فحد العطاء بني هذين األمرين،)١(﴾الْبسِط

﴿لىوونَ عِثرؤي  لَو و فُِسِهمةٌ أَنصاصخ ٢(﴾كانَ ِبِهم(.  

  .)يؤثرون(يناقض ) تبسطها ال: (ال يقال

وجزاء سيئة : مثل، اجلملتان يف اآلية األوىل عبارة أخرى عن التوسط وذلك مرتبة العدل: ألنه يقال

  . والعفو يف اآلية الثانية، مث يأيت بعده مرتبة الفضل باإليثار يف اآلية األوىل،)٣(سيئة

بل والتيار اإلسالمي إذا أريد قيام الدولة  ،لالزم على الدولة اإلسالمية املرتقبة بإذن اهللا تعاىل فا،وعلى أي حال

، وإذا قامت فرضاً تسقط بسرعة، وإال فال تقوم دولة،  االهتمام باألمور املذكورة،اإلسالمية وحفظها حبيث ال تسقط

  .ها أبشع صورة لإلسالمءبعد أن خلفت ورا

 ال تتحقق بدون املؤمترات اليت ذكرناها ،ن رسالة اإلسالم يف تعديل العامل ولو نوعاً ماهذا باإلضافة إىل أ

وإذا قامت دولة إسالمية صحيحة بإذن اهللا تعاىل فسرعان ما يأخذ الغرب منها ، بالنسبة إىل تغيري مفاهيم الغرب

  .فز لألسوةفإن املثال احلسن خري حم،  كما أخذت من املسلمني األولني،املناهج والربامج

  

                                                

  .٢٩: سورة اإلسراء )١(

  .٩: سورة احلشر )٢(

  .٤٠: سورة الشورى )٣(



٢٨

  

  ))االقتصاد يف الدولة اإلسالمية((

وإن  ، نتكلم يف هذا املبحث حول مواضيع اقتصادية تابعة للدولة اإلسالمية املرتقبة بإذن اهللا تعاىل):مسألة(

  : أو غريه)فقه االقتصاد(كان بعض هذه املباحث ذكرناها يف 

  

  ))اجلمارك((

  .يعة اإلسالمية نصاً وإمجاعاً مسألة اجلمارك فهي حمرمة يف الشر:األول

 أو تدفق خروج البضائع ،الدولة إذا مل تضع اجلمرك يوجب ذلك تدفق البضائع األجنبية إىل البالد: وال يقال

،  وعدم توفر احتياجات األمة يف الثاين،وكال األمرين حمذور لتعطل العمال واملعامل واملواد يف األول، من البالد

فإذا ارتفع املستوى يف اخلارج تدفقت ، القتصادي بني البالد يف بالد العامل احلاضر غالباًوذلك الختالف املستوى ا

وإذا ارتفع املستوى يف الداخل تدفقت بضائع اخلارج إىل  ،بضائع الداخل إىل اخلارج مما تبقى اُألمة معطلة احلاجات

  .ن على اُألمةمها ضرر شائوكال، الداخل مما يوجب تعطل عمال الداخل ومواده ومعامله

هذا باإلضافة إىل أنه ، ومثل ذلك يربر به حكومات بالد اإلسالم يف احلال احلاضر يف جعل احلدود حول البالد

 ،فيما كان اخلروج أكثر رفاهاً، إذا مل تكن حدود على البالد تدفقت األيادي العاملة والعقول املفكرة إىل اخلارج

فيما كان ، سه تتدفق األيادي العاملة والعقول املفكرة من اخلارج إىل الداخل ويف عك،وبذلك تفتقر البالد اإلسالمية

ة يوبذلك تكتظ البالد بالناس مما يوجب أن يقعوا يف ضيق وحرج من كافة اجلهات الصح، بالد اإلسالم أكثر رفاهاً

  .واألمنية والثقافية واملعيشية وغريها

  

  ))ركا عن شبهة اجلماجلواب((

  :هناك أمور أربعة:  فنقول،اجلمركما عن أ: واجلواب



٢٩

فالتاجر يأيت بالبضاعة من اهلند إىل  ، ويف اهلند خبمسني،مثالً البضاعة يف العراق مبائة،  فروق التجارة:األول

  .العراق بالربح

فإن التاجر الذي حيمل البضاعة من إيطاليا إىل ليبيا مثالً يصرف من ماله ووقته ، فروق التعب والصرف: الثاين

ولذا إذا كانت البضاعة بعشرة يف إيطاليا واملصارف لتعب التاجر ومحله مخسة أخذ التاجر يف ، جل احلمل والنقلأل

  .سة عشرليبيا مخ

  . ما يوجب تضرر بالد اإلسالم بالتصدير أو االسترياد كما تقدم يف السؤال:الثالث

الناس فإن ، لدولة يف أخذ شيء منهوال حق ل، واألمران األوالن من حق التاجر يف تصديره أو استرياده

  .مسلطون على أمواهلم وأنفسهم

  :أما األمر الثالث وهو التضرر فذلك حمتاج

وكذلك متوقف على نظر من تبع شورى ، وقدره أي أصل التضرر،  نظر شورى الفقهاء يف املوضوعإىل: أوالً

  . الفقه إن فوضه شورى الفقهاءكيف ينطبق على موازين الفقهاء من املتدين العارف كوزير االقتصاد

وذا ال يدخل شيء يف كيس الدولة ، وبذلك القدر ميكن جعل الضريبة،  احليلولة دون قدر الضررإىل: وثانياً

حىت يكون مصداق اجلمرك احملرم من ناحية كوا أخذاً من ، خذ من التاجر شيء من حقه إطالقاًؤكما ال ي، إطالقاً

  .االً يف كيس الدولة باإلمثوإدخ، أموال الناس باإلمث

   كما هو املتعارف يف بالد،مثان اجلمرك الذي جيتمع فيه اإل:الرابع



٣٠

  .اإلسالم تبعاً لقوانني الغرب والشرق يف احلال احلاضر

 ئ بينما يف الرابع يالحظ مل،قل فهو احملور واملنطال ضرروالفرق بني الثالث والرابع أن يف الثالث يالحظ 

 ، وضرر صرفه،فهو ضرر أخذه، جل تضخيم جهاز اإلدارات الكابتة تضخيماً من جهة الكم والكيفكيس الدولة أل

ن اآلخذين إ ألن اآلخذين يكونون عالة على اتمع حيث ،وتتضرر األمة،  إذ يتضرر املأخوذ منه أوالً،وضرر نتيجته

 ألن املوظفني الذين يتوسعون على حساب ،الثاًث  وتتضرر األمة،يتحولون من قطاع اإلنتاج إىل قطاع االستهالك ثانياً

فإن املوظف الزائد على قدر ، األمة بسبب ارتزاقهم بالضرائب اجلمركية وحنوها يكونون آلة ألجل كبت األمة

  .الضرورة ليس له شأن إال كبت حريات األمة

إىل حد عدم الضرر ف،  الضررفإذا فرض أن الدولة اإلسالمية خافت على اقتصاد األمة يلزم أن جتعل املعيار عدم

مثالً البالد حباجة إىل ألف طن من ، والزائد على ذلك مما يكون ضرراً تقف دون الضرر، سترياد والتصديرتسمح باال

فتصبح االسترياد إىل ألف طن بدون ، والتجار يريدون استرياد ألفي طن، والزائد يوجب الضرر، البضاعات الفالنية

  .الزائد فتجعل عليه قدر الضرر حىت حيول الضريبة دون االسترياد أما ،أي شيء من اجلمرك

إذا أخذت الدولة هذا القدر ـ على فرض استرياد و، وحيث يرى التاجر حينئذ أن ال فائدة مع هذا الضرر

، التجار األلف الثاين ـ يلزم عليها صرف املأخوذ على من تضرر من العمال الذين تضرروا بسبب هذا االسترياد

ومن املعامل اليت توقفت عن ،  املواد املوجودة داخل البالد اليت ترتلت لكثرة العرض بسبب استرياد أولئك التجارومن

  .إىل غري ذلك لوضوح أن املعمل ال بد وأن يربح، العمل

  نا نرى إوحيث 



٣١

تجارة اخلارجية  فالالزم أن تكون هناك فرع يف وزارة ال،اضطراب االقتصاد يف كل العامل ارتفاعاً واخنفاضاً

وال ،  حىت ال تأخذ الدولة أكثر من قدر الضرر،كهيئة البورصة تالحظ ساعات البضائع يف قيمها، املرتبط يئة دائمة

ويف عدم األخذ بقدر احلق ضرر على العمال الذين ، حيث يف األخذ الزائد ضرر املأخوذ منهم، تترك قدر الضرر

  .تضرروا واملعامل وأصحاب املواد

  

  ))جلواب على شبهة احلدود املصطنعةا((

 فقد أجبنا عنها يف بعض املباحث بأا ميكن أن تكون بالد اإلسالم قبل قيام الدولة الواحدة ،أما مسألة احلدود

 فكذلك األقطار ،فكما أن احملافظني خمتلفون ومع ذلك ال حدود بينها، اإلسالمية حاهلا حال احملافظات يف قطر واحد

  .اإلسالمية

وف التضرر بانفضاض الناس من الداخل إىل اخلارج أو بالعكس ميكن عالجه بعد فرض ضرورة احلد من وخ

بأن تعني ، وإال فكل إنسان له احلق يف أن يسكن أي بلد شاء، حريات الناس يف هذه اجلهة من باب األهم واملهم

فإذا وصل العدد إىل املذكور جعل ، لعكسالبلد للخارج أو بايف الدولة اليت على رأسها شورى املراجع كماً خاصاً 

  .أو خروج عدد أزيد يوجب الضرر، احلد لعدم وصول عدد أزيد

ومن املعلوم أن الناس وقد رأوا أن مراجع التقليد الذين يف احلكم وفروا هلم احلريات اإلسالمية وكانوا معهم 

كما نشاهد املسلمني اآلن ، لألوامر تلقائياًمع الناس ال بد وأن ينصاعوا ) آلهوصلى اهللا عليه (كما كان الرسول 

  .وما أشبه ذلك واخلمس واحلج والصيام كالصالة حىت املكِلفة، ينصاعون ألوامر اإلسالم

واليت كلها على ، وبذلك ال حاجة إىل احلدود وما يتبعها من اجلواز وغريه من عشرات الكابتات حلرية اُألمة

  .خالف موازين اإلسالم



٣٢

 لكن سائر البالد اليت هلا نظم اجلوازات ،ن األمر يكون على ذلك بالنسبة إىل بلد اإلسالمهب أ: يقال ال

فإذا أراد ساكن بالد اإلسالم اخلروج منها إىل ،  ال تستعد لقبول ما تفعله البالد اإلسالمية،واحلدود مما يتعارف اآلن

  .وما أشبهبالدهم ال تقبله تلك الدول بدون اجلواز ومراسم اجلمارك واحلدود 

 ميكن أن جيعل يف بعض أحناء بالد اإلسالم إدارة ألجل تزويد من يريد اخلروج بورقة ،األمر سهل: فإنه يقال

فبمجرد هذه الورقة تسمح تلك البالد بوصول املسافر إليها من بالد ، عادية تقع مقبولة من ناحية غري بالد اإلسالم

  .اإلسالم

ما حسب إ، اهدة بني بلد اإلسالم وبلد غري اإلسالم يكون شيئاً خفيفاًكما أن اجلمرك يف بالدهم حسب املع

  .لكنه أقل من اجلمرك املقرر يف احلال احلاضر ما أكثر من ذلكإو،  على ما تقدمال ضررقانون 

فليس على غريه ، ألنه يقضي حاجته ذا السفر،  نفس املسافرال ضررلكن هنا ال بد من إعطاء الزائد عن 

 خبالف ما سبق اإلملاع إليه من معاهدة بلد اإلسالم مع بلد غري ،وال احتمال إلعطاء بيت املال له، ضررهذا ال

 كما هو متعارف ،هاماعية واالقتصادية والسياسية وحنواإلسالم يف إعطاء كل طرف دية املقتول حسب مكانته االجت

حتماالت وإن كان دخول وخروج الزائد إذا قتلوا ن االإحيث ، اإلسالمية يف احلال احلاضرالبالد يف بعض قوانني 

 أو من كيس بيت املال وإىل كيس ،ومن كيس القاتل مطلقاً، منا أو قتلنا واحداً منهم إىل كيس ذوي املقتول واحداً

 إال أن األقرب ، واخلروج فمن كيس بيت املال، أو التفصيل بني الدخول فإىل كيس ذوي املقتول،بيت املال مطلقاً

  من 



٣٣

فمعاهدة الدولة اإلسالمية أكثر دخوالً أو ،  قدر الدية دخوالً وخروجاًإذ اإلسالم قرر، الكل االحتمال األوسط

  . ال القاتل وذوي املقتول،يصرف من وإىل كيس املعاهد خروجاً

  

  ))الربا((

وقد جعله ،  به البشريل ما ابتأ والربا من أسو،ومن املعلوم أن البنوك يف كل العامل اليوم ربوية،  الربا:الثاين

  .)١(﴾فَأْذَنوا ِبحرٍب ِمن اللَِّه و رسوِلِه﴿: قال سبحانه، القرآن احلكيم حرباً مع اهللا ورسوله

  .وقد جعل يف قباله املضاربة والقرض

فمن ، وتبديله إىل ذينك األمرين، فالالزم على الدولة اإلسالمية اجتثاث جذور هذا األمر املنحرف اقتصادياً

  . وإما يعطيه مضاربة فله بالنسبة من األرباح،شيء له يعطي املال للبنك إما يعطيه قرضاً وال

وينشر كل ، والالزم أن يكون قدر املال وجتارات البنك وأرباحه حتت إشراف هيئة إدارة منتخبة من قبل الناس

 يكون األمر جلياً عند املسامهني حىت، مرحلة مرحلة من مراحل التجارة والربح والضرر على املسامهني يف العطاء

  .وعند غريهم

 إما يأخذ قرضاً حلاجاته من تعمري دار لسكناه أو زواج ولده أو عالج بعض ،وكذلك من يأخذ من البنك

 مع كون اآلخذ ثقة أو ،وإما يأخذ قرضاً للتجارة ويكون البنك شريكه يف الربح بالنسبة، أقربائه أو ما أشبه ذلك

  .ملوازين العرفية يف االستيثاقبضمان ثقة حسب ا

والصندوق له احلق أن يأخذ من ، كما أن من الضروري على الدولة اإلسالمية تشجيع صناديق قرض احلسنة

وميزانه أنه لو ، الناس بقدر مصارفه من إجيار احملل وأجرة العمل ومصارف األوراق واملاء والكهرباء وما أشبه ذلك

أما إذا زيد عليه كان ذلك ،  يكون فيه يف آخر السنة مليون فقط،وناً من الدنانريوضع يف الصندوق أول السنة ملي

  .الزائد رباً

  وينظم الصندوق أمره حىت يعرف كم 

                                                

  .٢٧٩: سورة البقرة )١(



٣٤

 دينار ربع هل لكل ألف، ملصارفهحىت يتبني كم حيتاج من األخذ ، حيتاج من املصارف وكم يأتيه من النقود

   .أو ما أشبه ذلك، دينار

  :فهناك أمران، ذا مل يأخذ البنك شيئاً يتوفر له يف آخر السنة بسببه شيءحىت إ: يقال ال

  

  ))إشكاالن وجوابان((

مع وضوح أنه ، فمن أين أن مصارف كل ألف ربع دينار،  إذا أخذ لكل ألف دينار ربع دينار مثالً:األول

اء واإلجيار وحنوها يف إعطاء مثالً مصرف املاء والكهرب، خيتلف املصارف لزيادة صرف الوقت يف ألف دون ألفني

فيكون البنك أخذ ،  لتساوي الوقت يف كليهما، ومصرفها يف إعطاء ألف دينار ربع دينار أيضاً،ألفي دينار ربع دينار

وإن فرض أنه مل يبق يف آخر ، وهذا يوجب الربا يف القدر الزائد، زائداً من صاحب األلفني لفرض أنه نصف دينار

  .السنة للبنك شيء

إذ ليس ماالً واحداً يعلم أنه صرفه يف جتارة ،  إذا أخذ املال املضاريب فإنه ال يعلم البنك كم ربح كالً:اينالث

الذي أعطاه مائة  ومال عمرو، جتر به يف السكر فرحبه عشرةافلعل مال زيد الذي أعطاه مائة ، بل أموال متعددة، كذا

لفرض أنه يأخذ النصف ويعطي ، يعطي البنك كالً منهما أربعةفكيف ، جتر به يف الشاي الذي كان رحبه ستةاأيضاً 

  .النصف حسب اشتراطه يف عقد املضاربة

واملواضيع تؤخذ من العرف وليس ،  بعد عدم رؤية العرف له،ن مثل ذلك ال يسمى رباًإ: واجلواب عن األول

  . يف حرمة الربا الذي ورد يف النص أنه العلة)فساد املال(ويؤيده عدم كونه ، بالدقة العقلية

  وقد ، وإن فرض عدم تسميته باملضاربة، نه نوع عقد عقالئيإ :وعن الثاين



٣٥

نه مضاربة عرفية فيشملها أدلة إ: أو يقال،  تشمل املعامالت احلديثة)١(أوفوا بالعقود أن )الفقه(ذكرنا يف 

   .املضاربة

و الدقي الذي يالحظ فيه أن كل أ، نعم ليست من النوع الذي هناك عامل واحد وصاحب مال واحد فقط

وال ، ثةال وصاحب الستة ث،فيعطي صاحب العشرة مخسة، مال كيف اتجر به حىت خيتلف العطاء ألصحاب األموال

كما ال يضر بصدقها االشتراك يف طرف العامل حيث العامل يف املقام مجاعة البنك ال ، يضر ذلك بصدق املضاربة

، وكذلك ال يضر بصدقها كون العامل هيئة متبدلة ال فرد ثابت، ملضاربات سابقاًكما كان املألوف يف ا، فرد واحد

  .لفرض أن البنك تتبدل فيه اهليئة املشرفة باالنتخابات كل عام مرة مثالً

 وعدم ربح األخرى كالشاي شيئاً ، التجارتني كالسكر مثالً كل ستة عشرىومنه يعلم عدم ضرر ربح إحد

أو فرض أن كل مائة ، أما السكر فربح ستة وعشرين، إذا صارت مائة الشاي تسعنيبل أو ضررها كما ، أصالً

  .الشاي ذهب خسارة حلرق أو غرق أو سيل أو ما أشبه وربح السكر على مائة وستة عشر

  

  ))الضرائب((

  .سواء مسيت باإلسالمية أو بغري اإلسالمية،  الضرائب املالية اليت اعتادت الدول أخذها:الثالث

وهذه تكفي إلدارة شؤون الدولة ، ضريبة يف اإلسالم منحصرة باخلمس والزكاة واجلزية واخلراجفإن ال

كما يف مجلة ، ولو فرضت حالة استثنائية كاحلرب فاجلهاد باملال واجب، اإلسالمية يف غري احلاالت االستثنائية فرضاً

، ضريبة اخلامسة خاصة باحلروب الدفاعيةوال خصوصية للحروب الدفاعية حىت يتوهم أن ال، من اآليات والروايات

  .وذلك إلطالق أدلة بذل املال يف اجلهاد الشامل لكل أقسام اجلهاد

   عن ماله وعرضه اإلنسانوجه التوهم أن دفاع 

                                                

  .١: سورة املائدة )١(



٣٦

ال ما إذا أراد سارق مثالً أن يأخذ من مال إنسان رطالً من احلنطة أو ، ودمه واجب فيما إذا كان املال كثرياً

ن عرض أو نفس أو املال وكذلك حال دفاع اإلنسان ع، فإذا توقف الدفاع على املال وجب بذله، ثالًعشرة فلوس م

فإذا أراد جائر قتل عمرو وأمكن زيد دفعه ببذله ماالً وجب ، إلطالق أدلة رفع املنكر ودفعه، نسان آخرالكثري إل

  .عليه بذل ذلك املال

  . زيدضرر المجعاً بني دليلي رفع املنكر و،  عمرونعم مقتضى اجلمع بني األدلة أنه يأخذه من مال

مع أن قاعدة التعارض يف مثل املقام ، فكيف يأخذ من ماله، ال ضرر زيد معارض بال ضرر عمرو: ال يقال

  .التساقط

فهو مثل تعارض دليل ال ضرر صاحب احلنطة ، فلماذا يتحمله زيد، الضرر متوجه إىل عمرو: ألنه يقال

  .وهل يقال بأما يتساقطان فال شيء على املضطر، املخمصةواملضطر يف أكل 

 دليل اجلهاد املطلق حيث دل على وجوب إعطاء ،إذ يف الدفاع جيتمع دليالن يف بذل املال، ال يتوهم: وإمنا قلنا

بتدائي أيضاً بل ميكن أن يقال يف اجلهاد اال، ودليل رفع املنكر ودفعه، املال للجهاد الشامل لكل أقسام اجلهاد الثالثة

  .ودليل وجوب الدعوة إىل اهللا سبحانه وإنقاذ املستضعفني،  دليل اجلهاد املطلق،هناك دليالن

  .)١(﴾ سبيِل ربك ِبالِْحكْمِة ادع ِإىل﴿: قال سبحانه

   . إىل غري ذلك،)٢(﴾الْمستضعفني سبيِل اللَِّه و قاِتلُونَ يفما لَكُم ال تو﴿: وقال سبحانه

                                                

  .١٢٥:  سورة النحل)١(

  .٧٥: سورة النساء )٢(



٣٧

 إمنا هو يف صورة عدم وجود ،مث فرض وجوب إعطاء املال ألجل اجلهاد وهو شيء جديد غري األموال األربعة

  .وإال مل تصل النوبة إىل الضريبة اخلاصة أيضاً، املال الكايف يف بيت املال

النص على ويف مجلة من الروايات ،  فاألموال األربعة كافية إلدارة شئون الدولة اإلسالمية،وعلى أي حال

  :الكفاية

 فرض للفقراء يف أموال عز وجلإن اهللا :  يف حديث قال)عليه السالم( عن أيب عبد اهللا ،فعن حممد بن مسلم

 ولكن أتوا من منع ،عز وجلإم مل يؤتوا من قبل فريضة اهللا ، ولو علم أن ذلك ال يسعهم لزاد، األغنياء ما يسعهم

  .)١(ولو أن الناس أدوا حقوقهم لكانوا عائشني خبري ،من منعهم حقهم ال مما فرض اهللا هلم

 أموال يف يكفيه ما وضع اهللا ، الذي يشمل اجلهاد أيضاً، لسبيل اهللاالًمن باب املثال ما) الفقراء(م أن ومن املعلو

  .األغنياء

 فرض  فرض الزكاة كماعز وجلإن اهللا :  قال،)عليه السالم( عن أيب عبد اهللا ،وعن عبد اهللا بن سنان

 فرض للفقراء عز وجلوذلك إن اهللا ، ولو أن رجالً محل الزكاة فأعطاها عالنية مل يكن عليه يف ذلك عيب، الصالة

وإمنا يؤتى الفقراء يف ما أتوا من منع ،  ولو علم أن الذي وضعه ال يكفيهم لزادهم،يف أموال األغنياء ما يكتفون به

  .)٢(من منعهم حقوقهم ال من الفريضة

إمنا وضعت الزكاة اختباراً : )عليه السالم(قال الصادق :  قال،)عليه السالم(عتب موىل الصادق وعن م

وإن ، ستغىن مبا فرض اهللا لهوال، ولو أن الناس أدوا زكاة أمواهلم ما بقي مسلم فقرياً حمتاجاً، ومعونة للفقراء، لألغنياء

  وحقيق على اهللا أن مينع رمحته من ، بذنوب األغنياءالناس ما افتقروا وال احتاجوا وال جاعوا وال عروا إال 

                                                

)١( .  

)٢( .  
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، وأقسم بالذي خلق اخللق وبسط الرزق أنه ما ضاع مال يف بر وال حبر إال بترك الزكاة، منع حق اهللا يف ماله

وأسخى ، وأقرب الناس إىل اهللا تعاىل أسخاهم كفاً، ليوماوما صيد صيد يف بر وال حبر إال بترك التسبيح يف ذلك 

  .)١(ومل يبخل على املؤمنني مبا افترض اهللا هلم يف ماله، اس من أدى زكاة مالهالن

  : جواب مسائلهيف نه كتب إليه إ ،)عليه الصالة والسالم( الرضا ، عنوعن حممد بن سنان

كلف أهل الصحة القيام عز وجلألن اهللا ، وحتصني أموال األغنياء، إن علة الزكاة من أجل قوت الفقراء 

ويف ،  يف أموالكم إخراج الزكاة،)٢(﴾ أَمواِلكُم و أَنفُِسكُم لَتبلَونَّ يف﴿ :كما قال اهللا تعاىل ى،هل الزمانة والبلوبشأن أ

والطمع يف الزيادة والرأفة ، عز وجل مع ما يف ذلك من أداء شكر نعم اهللا ،أنفسكم توطني األنفس على الصرب

واملعونة هلم على أهل ، وتقوية الفقراء، واحلث هلم على املواساة، املسكنةوالعطف على أهل ، والرمحة ألهل الضعف

هللا تعاىل ملا  وما هلم من احلث يف ذلك على الشكر، وهو موعظة هلم وعربة ليستدلوا على فقر اآلخرة هلم، الدين

  .)٣(والدعاء والتضرع واخلوف من أن يصريوا مثلهم، خوهلم وأعطاهم

 فرض على عز وجلإن اهللا : نه قالإ ،) السالممعليه( علي  عن، عن آبائه،أبيه عن ،وعن جعفر بن حممد

وإن اهللا حماسب ، فإن ضاع الفقري أو أجهد أو عرى فبما مينع الغين، همءأغنياء الناس يف أمواهلم قدر الذي يسع فقرا

  .)٤(األغنياء يف ذلك يوم القيامة ومعذم به عذاباً أليماً

فلو علم ، إن اهللا فرض للفقراء يف أموال األغنياء ما يكتفون به: نه قالإ ،)عليهما السالم(وعن جعفر بن حممد 

  أن الذي فرض 
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٣٩

  .)١( الفقراء فيما أتوا من منع من مينعهم حقوقهم ال من الفريضة هلمىوإمنا يؤت، عليهم ال يكفيهم لزادهم

إن اهللا سبحانه فرض يف أموال األغنياء : نه قالإ )عليه الصالة والسالم( عن أمري املؤمنني )ج البالغة(ويف 

  .)٢(فما جاع فقري إال مبا منع غين واهللا تعاىل جده سائلهم عن ذلك، أقوات الفقراء

علم أن اهللا تبارك وتعاىل فرض على األغنياء الزكاة بقدر مقدور وحساب ا: )عليه السالم(وعن الرضوي 

وجعل على ، وقسم الزكاة على هذا احلساب، والفقراء مخسة ، وتسعنيفجعل عدد األغنياء مائة ومخسة، حمسوب

وقد قرا اهللا ، عذر لصاحب املال يف ترك إخراجه وال، تني مخسة حقاً للضعفاء وحتصيناً ألمواهلمائكل م

  .)٣(بالصالة

أموال األغنياء  نظر يف عز وجلإن اهللا : نه قال يف حديثإ ،)عليه السالم(اهللا ، عن أيب عبد وعن أيب بصري

  .)٤(ولو مل يكفهم لزادهم، فجعل يف أموال األغنياء ما يكتفي به الفقراء، ونظر يف الفقراء

 )عليه السالم(إذ لو مل يكن أريد األعم لقال الراوي لإلمام ، وال خيفى أن املراد ذه الروايات األعم من الفقراء

  .وغريها وسبيل اهللا واملؤلفة نيالعامل: مثل، فأين املصاحل اُألخر، هوالء الفقراء

ل ئنه سإ ،فقد روى الصدوق يف اهلداية، هذا باإلضافة إىل روايات تدل على أنه ليس يف غري التسعة زكاة

، والبقر، واإلبل، والزبيب، والتمر، والشعري، على احلنطة:  فقال، عن الزكاة على كم أشياء)عليه السالم(الصادق 

  فقال له ،  عما سوى ذلك)صلى اهللا عليه وآله(وعفا رسول اهللا ، والفضة، والذهب، والغنم
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٤٠

ن إأقول لك : )عليه السالم(فقال الصادق ، فإن عندنا حبوباً مثل األرز والسمسم وأشباه ذلك: السائل

  .)١( عفا عما سوى ذلك فتسألين)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

وضع رسول اهللا :  فقال،نه سئل عن الزكاةإ ،)عليه السالم(  عن أيب عبد اهللا،ويف رواية أيب سعيد القماط

، والذهب، والزبيب، والتمر، والشعري، احلنطة، وعفا عما سوى ذلك، الزكاة على تسعة: )صلى اهللا عليه وآله(

رسول كان واهللا على عهد :  مث قال)عليه السالم(فغضب ، والذرة: فقال السائل، واإلبل، والغنم، والبقر، والفضة

نه مل يكن ذلك على عهد إإم يقولون : فقال،  السماسم والذرة والدخن ومجيع ذلك)صلى اهللا عليه وآله(اهللا 

:  وقال)عليه السالم(فغضب ،  وإمنا وضع على تسعة مما مل يكن حبضرته غري ذلك)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

هللا ما أعرف شيئاً عليه الزكاة غري هذاوال وا، فهل يكون العفو إال عن شيء قد كان، كذبوا ،شاء فليؤمن فمن 

  .)٣()٢(ومن شاء فليكفر

 الزكاة مع الصالة يف عز وجلفرض اهللا :  قاال،)عليهما السالم( عن أيب جعفر وأيب عبد اهللا ،وعن الفضالء

،  عما سواهن)لى اهللا عليه وآلهص(وعفا رسول اهللا ،  يف تسعة أشياء)صلى اهللا عليه وآله(وسنها رسول اهللا ، األموال

صلى اهللا عليه (وعفا رسول اهللا ، والزبيب، والتمر، والشعري، واحلنطة، والغنم، والبقر، واإلبل، والفضة، يف الذهب

  .)٤( عما سوى ذلك)وآله

  وضع :  قال،)عليه السالم( عن أيب عبد اهللا ،وعن احلضرمي
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٤١

، والذهب، والزبيب، والتمر، والشعري، احلنطة: ى تسعة أشياءالزكاة عل) صلى اهللا وآله وسلم(رسول اهللا 

  .)١(عما سوى ذلك) صلى اهللا عليه وآله(وعفا رسول اهللا ، والغنم، والبقر، واإلبل، والفضة

جعلت فداك روي : )عليه السالم(قرأت يف كتاب عبد اهللا بن حممد إىل أيب احلسن :  قال،مهزيار علي بن وعن

، احلنطة:  الزكاة على تسعة أشياء)صلى اهللا عليه وآله(وضع رسول اهللا :  أنه قال)ليه السالمع(عن أيب عبد اهللا 

 عما )صلى اهللا عليه وآله(وعفا رسول اهللا ، واإلبل، والبقر، والغنم، والفضة، والذهب، والزبيب، والتمر، والشعري

فقال له أبو ، األرز:  فقال له،وما هو: فقال، عندنا شيء كثري يكون بأضعاف ذلك: فقال له القائل، سوى ذلك

وعفا ، وضع الزكاة على تسعة أشياء) وآله وسلم على صلى اهللا(أقول لك أن رسول اهللا : )عليه السالم(عبد اهللا 

 ،)صلى اهللا عليه وآله(وقد كانت الذرة على عهد رسول اهللا ، وعندنا ذرة، عندنا أرز: عما سوى ذلك وتقول

  .)٢ ( احلديثكذلك هو :)عليه السالم(فوقع 

، واحلنطة، والفضة، على الذهب: الزكاة على تسعة أشياء:  قال،)عليهما السالم(مها ، عن أحدوعن زرارة

  .)٣( عما سوى ذلك)صلى اهللا عليه وآله(وعفا رسول اهللا ، والغنم، والبقر، واإلبل، والزبيب، والتمر، والشعري

، والتمر، والشعري، واحلنطة، والفضة، يف الذهب: ليس يف غريها شيءو، يف تسعة أشياء:  قال،وعن زرارة

 وليس يف شيء من احليوان غري هذا الثالثة األصناف شيء، وهي الراعية والغنم السائمة، والبقر، واإلبل، والزبيب

  .)٤ (احلديث
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٤٢

 الزكاة )هللا عليه وآلهصلى ا(وضع رسول اهللا :  قال،)عليه السالم( عن أيب عبد اهللا ،وعن احلسن بن شهاب

، واإلبل، والزبيب، والتمر، والشعري، واحلنطة، والفضة،  الذهب:ىعل، وعفا عما سوى ذلك، على تسعة أشياء

  .)١(والغنم، والبقر

الزكاة على تسعة : فقال، سأل عن الزكاة:  قال)عليه السالم( عن أيب عبد اهللا ،احلليببن علي وعن عبيد اهللا 

صلى (وعفا رسول اهللا ، والغنم، والبقر، واإلبل، والزبيب، والتمر، والشعري، واحلنطة، والفضة، بعلى الذه: أشياء

  .)٢( عما سوى ذلك)اهللا عليه وآله

يف تسعة :  فقال، عما جتب فيه الزكاة،)عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا : قال، وعن حممد بن جعفر الطيار

صلى اهللا (وعفا رسول اهللا ، والغنم، والبقر، واإلبل، والزبيب، والتمر، عريوالش، واحلنطة، والفضة، الذهب: أشياء

: قال، األرز:  قلت،هو وما: فقال:  قال،أصلحك اهللا فإن عندنا حباً كثرياً: فقلت،  عما سوى ذلك)عليه وآله

نعم ما أكثره ،مث قال، فزبرين، أفيه الزكاة: فقلت : عفا عما سوى ) عليه وآلهصلى اهللا(أقول لك إن رسول اهللا 

  .)٣(إن عندنا حباً كثرياً أفيه الزكاة:  وتقول،ذلك

صلى اهللا عليه (وضع رسول اهللا : مسعته يقول:  قال،)عليه السالم( عن أيب عبد اهللا ،وعن مجيل بن دراج

، والزبيب، تمروال، والشعري، واحلنطة، والذهب، عن الفضة،  وعفا عما سوى ذلك، الزكاة على تسعة أشياء)وآله

  فقال ، األرز: إن عندنا حباً كثرياً يقال له: فقال له الطيار وأنا حاضر، والغنم، والبقر، واإلبل
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٤٣

صلى ( قد أعلمتك أن رسول اهللا ،ال:  قال،فعليه شيء: قال، وعندنا حب كثري: )عليه السالم(له أبو عبد اهللا 

  .)١( عفا عما سوى ذلك)اهللا عليه وآله

ن الزكاة إمنا جتب مجيعها يف تسعة أشياء خصها إ: )عليه السالم(عن أيب عبد اهللا ، بن الطياروعن حممد 

 واإلبل، والزبيب والتمر والشعري واحلنطة، والفضة الذهب:  وهي، بفريضتها فيها)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

   .)٢( عما سوى ذلك)صلى اهللا عليه وآله(وعفا رسول اهللا ، والغنم والبقر

قال : قال، سألته عن الصدقة يف ما هي:  قال،)عليهما السالم( عن أخيه موسى بن جعفر ،جعفر علي بن وعن

، والغنم والبقر واإلبل، والفضة والذهب، والزبيب والتمر والشعري احلنطة: يف تسعة: )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

  .)٣(وعفا عما سوى ذلك

دعون إىل الدولة اإلسالمية الشاملة لكلتا تضكم أنكم ر وف،ن باخلمس يف املكاسبالسنة ال يعترفو: يقال ال

  .الطائفتني

  : ألنه يقال

  : مجلة منهاإليك متظافرة وكام بذلي وروا،اسبكعترفون خبمس امليالسنة ال  :أوالً

أن نأتيك يف الشهر احلرام إنا ال نستطيع :  لبين عبد القيس الذين قالوا له)صلى اهللا عليه وآله(ففي وصية النيب 

  نا وندخل به ء فمرنا بأمر فصل خنرب به من ورا،وبيننا وبينك هذا احلي من كفار مضر
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٤٤

: قال، باإلميان باهللا وحده:  أمرهم،واهم عن أربع فأمرهم بأربع:  إىل أن قال،وسألوه عن األشربة، اجلنة

وإقام ،  رسول اهللاًوأن حممد،  اهللاشهادة أن ال إله إالّ:  قال،لماهللا ورسوله أع:  قالوا،أتدرون ما اإلميان باهللا وحده

  . احلديث.)١(وأن تعطوا من املغنم اخلمس، وصيام رمضان، وإيتاء الزكاة، الصالة

ون على اخلروج من بالدهم إال يف ؤومن راجع التاريخ رأى أن عبد القيس كانوا قبيلة ضعيفة حىت ال يتجر

اإلضافة ب، ومل يكن هلم قتال إطالقاً حىت يراد باخلمس مخس غنائم احلرب، كون هناك قتالحيث ال ي، الشهر احلرام

فيأخذ منه اخلمس ويرسله ويقسم الباقي ، إىل أن اخلمس إمنا يكون حتت اختيار القائد أو األمري وهو املسؤول عنه

ويؤيده سياق ، هو مخس املكاسب وحنوهااألفراد بوإمنا اخلمس املرتبط ، وليس للخمس ارتباط باألفراد، على األفراد

  .الزكاة والصياموذلك مع الصالة 

حيث ، ليمنا لعمرو بن حزم حينما أرسله إىل )صلى اهللا عليه وآله(ومثله يف الداللة بالتقريب املتقدم ما كتبه 

  .)٢(وأمره أن يأخذ من املغامن مخس اهللا: كتب إليه كتاباً جاء فيه

أمرهم به  ليمانيني مع عمرو بن حزم يشكرهم على امتثاهلم ماا لبين عبد كالل )صلى اهللا عليه وآله(وكتب 

  .)٣(عز وجللغنائم مخس اهللا افقد رجع رسولكم وأعطيتم من : ويقول

فالظاهر أنه مخس ، قعت حرب لذكرته التواريخ وولو، وليس يف التاريخ ما يدل على أنه وقع حرب: أقول

  .املكاسب وحنوها

   كتب لقبيليت سعد من )هللا عليه وآلهصلى ا(كما أنه 
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٤٥

وأمرهم أن يدفعوا الصدقة واخلمس إىل رسوليه أيب وعنبسة : )صلى اهللا عليه وآله(إىل أن قال ، وجذام قضاعة

  .أو من أرساله

بل املغامن ، ليكون املراد مخس املغامن احلربية، مع وضوح أن هذه القبيلة قد أسلمت جديداً ومل ختض حرباً بعد

  .فإن الغنيمة كل فائدة كما ذكره اللغويون،  هي معناه اللغوياليت

 اخلمس يف ستة )صلى اهللا عليه وآله(وجب أ أنه قد )صلى اهللا عليه وآله(وقد ذكر بعض العلماء يف سريته 

وبين ، وخلم، وحدس، وقبيلة بين زهري، وهي قبيلة بكاء،  بل أكثر منه إىل القبائل ورؤسائها،عشر رسالة أخرى

، وقيس وقومه، وألجناده وقومه، وبين جرمز، وبين قيس، وبين قيل، وبين حرقة، وبين معاوية ،سبذينيولإل، يسجد

وجلهينة بن ، وشل بن مالك رئيس بين عامر، ولصفي بن عامر شيخ بين ثعلبة والفجيع ومن تبعه، وملالك بن أمحر

  .)١(ومللوك عمان، ومللوك محري، ويف رسالة لليمن، زيد

  ): الفقه على املذاهب اخلمسة(ي فف، م يقولون الزكاة يف كثري من األشياءإ :ياًوثان

جتب الزكاة يف : قال احلنفية) بعد أن ذكر التسعة املتقدمة(والثمار  من الزرع، اختلفوا فيما جتب فيه الزكاة

جتب : ملالكية والشافعيةوقال ا، إال احلطب واحلشيش والقصب الفارسي، والزرع ه األرض من الثمارتكل ما أخرج

جتب يف كل ما يكال ويدخر من : وقال احلنابلة، كاحلنطة والشعري والتمر والزبيب، الزكاة يف كل ما يدخر للمؤنة

وخترج الزكاة من قيمة السلع اليت ، ومستحبة عند اإلمامية، وزكاة التجارة واجبة عند األربعة: مث قال، الثمار والزرع

  .خرج عشر الربع أي واحد من أربعنيومقدار امل، ا يتجر

                                                

)١( .  



٤٦

األموال النامية يف عصرنا كالعمارات اليت تعد للكراء : املستغالت وهيإن (:  كتابه فقه الزكاة الد األولويف

والسيارات والطائرات والسفن اليت تنقل الركاب والبضائع واألمتعة وغري ، واملصانع اليت تعد لإلنتاج، واالستغالل

بعبارة أدق رؤوس األموال املغلة النامية غري املتداولة اليت تدر دخالً ،  األموال الثابتة أو شبه الثابتةذلك من رؤوس

فيقررون وجوا يف األشياء املذكورة من مصانع وعمارات ، فقد قال مجع بوجوب الزكاة فيها، وفرياً على أصحاا

كما هو رأي بعض العلماء املعاصرين ، ادوية من الزيدويةورأي اهل، وهذا هو رأي بعض املالكية واحلنابلة، وحنوها

كما سنبني ذلك يف املبحث القادم وهذا التوسع هو ، وعبد الرمحن حسن، وخالف، أمثال أساتذتنا األجالء الزهرة

  ).الذي أُرجحه

كلفة ولو فرض عدم كفاية الضرائب األربع كانت الدولة م، فال خيرج األمر عن الضرائب األربع، وعلى أي

فعن ، وملا دل على حرمة الغصب، حىت ال تتصرف يف أموال الناس النايف لسلطنة الناس على أمواهلم، جتار وحنوهاباال

  .)١(احلجر املغصوب يف الدار رهن على خراا: قال) عليه الصالة والسالم(أمري املؤمنني 

يف امللوك ما كان يف وله صوا: )عليه السالم( يف ذكر ما خيتص باإلمام )عليه الصالة والسالم(قال أبو احلسن 

  .)٢(ألن الغصب كله مردود، أيديهم على غري وجه الغصب

  .)٣(من غصب شرباً من أرض طوقه اهللا من سبع أرضني إىل يوم القيامة: )صلى اهللا عليه وآله(وعن النيب 

  من :  قال)صلى اهللا عليه وآله( عن النيب ،وعن الغوايل

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  



٤٧

  .)١(ري حقها كلف أن حيمل تراا إىل احملشرأخذ أرضاً بغ

من أخذ شرباً من األرض بغري حقه طوق به يوم القيامة من سبع :  أنه قال)صلى اهللا عليه وآله(وعنه 

  .)٢(أرضني

.)٣(إن فوا املغتصب أعطي العوض منها: ويف حديث

 جيوز أكل مال املسلم بغري طيب نفسه ال: نه قال يف حديثإ )عليه السالم(ويف رواية عن أمري املؤمنني 

  .)٤(منه

من أخذ عصا ، ال يأخذن أحدكم متاع أخيه جاداً وال العباً:  قال)صلى اهللا عليه وآله(ويف رواية عن النيب 

  .)٥(أخيه فلريدها

 حق خسف به يوم القيامة إىل سبع بغري من اختذ من األرض شرباً: نه قالإ )صلى اهللا عليه وآله(وعنه 

  .)٦(أرضني

 ،رجل مات ويف عنقه أموال، أربعة يزيد عذام على عذاب أهل النار: نه قالإ )صلى اهللا عليه وآله(وعنه 

  .)٧(فيكون يف تابوت من مجر

 مل يزل اهللا معرضاً عنه ماقتاً ،من اقتطع مال مؤمن غصباً بغري حقه: نه قالإ )صلى اهللا عليه وآله(وعنه 

  .)٨( من الرب واخلري ال يثبتها يف حسناته حىت يتوب ويرد املال الذي أخذه إىل صاحبهألعماله اليت يعملها

 يف حديث ،)صلى اهللا عليه وآله( عن النيب ،)عليهم السالم( عن آبائه ، عن الصادق،وعن حسني بن زيد

  من خان : املناهي قال

                                                

)١( .  

  .١٣٦٤١ ح٧٨ ب١٠٥ ص١٢ج: مستدرك الوسائل )٢(

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  

)٦( .  

)٧( .  

)٨( .  



٤٨

سابعة حىت يلقى اهللا يوم القيامة مطوقاً إال أن جاره شرباً من األرض جعله اهللا طوقاً يف عنقه من ختوم األرض ال

  .)١(يتوب ويرجع

ال حيل ألحد أن يتصرف يف مال غريه بغري :  قال)عجل اهللا تعاىل فرجه( ويف حديث عن صاحب الزمان

  .)٢(إذنه

 )عليه وآلهصلى اهللا (ن رسول اهللا إ ):عليهم السالم( عن أمري املؤمنني ، عن آبائه، عن أبيه،وعن أيب عبد اهللا

 أيها الناس إين خشيت أن ال ألقاكم بعد موقفي: فقال، وهو على ناقة عضباء، خطب يوم النحر مبىن يف حجة الوداع

 ،هذا اليوم يا رسول اهللا:  قالوا،أي يوم أعظم حرمة: مث قال، فامسعوا ما أقول لكم فانتفعوا به،  بعد عامي هذا،هذا

هذا البلد يا :  قالوا،فأي بلد أعظم حرمة: قال،  هذا الشهر يا رسول اهللا: قالوا،فأي الشهور أعظم حرمة: قال

 ،كم هذايف بلد، كم هذايف شهر، فإن حرمة أموالكم عليكم وحرمة دمائكم كحرمة يومكم هذا: قال، رسول اهللا

  .)٣(شهدااللهم : قال، نعم:  قالوا، أال هل بلغت،إىل أن تلقوا ربكم فيسألكم عن أعمالكم

فمن نال من رجل شيئاً من عرض أو مال وجب عليه : نه قالإ )عليه السالم(يث عن أيب عبد اهللا ويف حد

وليتب ، وإن كان قد مات فليتنصل من املال إىل ورثته، وأن يتنصل من كل ما كان منه إليه، االستحالل من ذلك

ولست آخذ بتأييد : )عليه السالم( قال مث،  بالندم والتوبة والتنصلعز وجلإىل اهللا مما أتى إليه حىت يطلع عليه 

  ويتنصل إليهم ،  أن أُؤدي إليهم إن كانت قائمة يف يدي من اغتصبهاىولكين أر، الوعيد يف أموال الناس

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  



٤٩

، وإن مل يعرف أهلها تصدق ا عنهم على الفقراء واملساكني، وإن فوا املغتصب أعطى العوض منها، منها

   .)١(عل مما فعز وجلوتاب إىل اهللا 

أحيب أحدكم أن يؤتى مشربته ، ال حيلنب أحدكم ماشية أحد إال بإذنه:  قال)صلى اهللا عليه وآله(وعن النيب 

  .)٢(فال حيلنب أحدكم ماشية أحد إال بإذنه، فإمنا ختزن هلم ضروع مواشيهم، فتكسر خزانته فينقل طعامه

 مسلم ئمراال حيل دم :  إىل أن قال،كم عليكم حرامكم وأموالءإن دما: نه قالإ )صلى اهللا عليه وآله(وعنه 

  .)٣(وال ماله إال بطيب نفسه

  .ىآيات وروايات أكل أموال اليتام: مثل، هذا باإلضافة إىل النصوص اخلاصة يف أبواب متفرقة

  .)٤(﴾طُوِنِهم ناراً و سيصلَونَ سعرياً ب  ظُلْماً ِإنما يأْكُلُونَ يف ِإنَّ الَّذين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى﴿: قال سبحانه

مها احدإ، نيم عقوبتيتاليل مال ك أيفتعاىل أوعد اهللا : )عليه السالم( عبد اهللا أبو قال:  قال،مساعةوروى 

ةً ِضعافاً خافُوا لْيخش الَّذين لَو تركُوا ِمن خلِْفِهم ذُريو﴿ :عز وجلا فقوله يوأما عقوبة الدن، عقوبة اآلخرة النار

ِهملَي٥(﴾ع( ؤالء كته ي ذر إن أخلفه يف ليخشعيني، ةياآل ىاليتامما صنع)٦(.  

  حقريمهاً واحداً ظلماً من غرم ديتاليل مال كمن أ :قال  أنه)عليه السالم(  عن العاملي أرو:يوعن الرضو

  .)٧( النارلده اهللا يفخي

ِإنَّ الَّذين ﴿: قولي من قائل عز وجل فإن اهللا ،ها الناري وعد اهللا عل اليتبائركم من اليتاليل مال كن أإ :يورو

  يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

  .١٠: سورة النساء )٤(

  .٩: سورة النساء )٥(

)٦( .  

)٧( .  



٥٠

  .)٢()١(﴾سيصلَونَ سعرياً بطُوِنِهم ناراً و يف ظُلْماً ِإنما يأْكُلُونَ  

  .عهاير مجكذ ي إىلمما ال داع،  أبواا املتفرقةات املوجودة يفيها من الرواريغإىل 

 ها مايضاف علي ما تقدم ىلإفإنه باإلضافة ، أموال الناس إىل دهايمد  إىل حتتاج الدولة أنه ال إىل هذا باإلضافة

  .ك ذلريغإىل ، استخراج امللح من ماء البحرك، هاري العصر احلاضر من املعادن وغتشف يفكا

، ارهمية وباختيالشروط الشرعنت الدولة منهم على يعطوا إذا كاوالناس  ،ان مجع الدولة التربعاتكإمإىل و

  .مثل إعطائها للفقراء وغريهم، ختيارية يف حروبه أو حنوها جيمع التربعات اال)صلى اهللا عليه وآله( ان الرسولكما ك

 وال، وما أشبه ذلك واملطار والقطار كالربيد، وإىل أن مجلة من األمور تتمكن الدولة من استرباح املال بسببها

وإال فقد ذكرنا يف بعض الكتب  ،بل الدولة تدخل أيضاً يف هذه امليادين، نقصد بذلك حصر الدولة هلا يف نفسها

فإذا أراد فرد أو مجاعة ، ة ذا الشأن أن كل األعمال جيب أن تكون حرة يف الدولة اإلسالمية باستثناء احملرماتياملعن

  .أو ما أشبه ذلك مل حيق للدولة معارضته أو معارضتهمفتح مطار أو قطار أو معهد أو بريد أو مستشفى 

حىت ال توجب تلف أموال الناس إذا مل يكن للفرد أو اجلماعة ، نعم للدولة اإلشراف على املؤسسات اخلاصة

  .ألنه حرام حسب أدلته الواردة فيه، وعدم اإلجحاف بالناس، ةءاملذكورين الكفا

  .ئب املتداولة يف البالد يف احلال احلاضر إطالقاًفال تصل النوبة إىل الضرا، وعلى أي حال

                                                

  .١٠: سورة النساء )١(

)٢( .  



٥١

فإن من الواضح عدم كفاية الضرائب ، هب أن الدولة تكتفي بالضرائب األربع إلدارة شؤون نفسها: ال يقال

  .األربع لتقدمي األمة إىل األمام

وتعاىل قدمت األمة إذا تركت الدولة الناس وشأم حسب حريام املمنوحة هلم من اهللا سبحانه : فإنه يقال

بل ترك األمة ملزاولة ،  بفتح املعاهد واملستشفيات واملعامل واملصانع وصنع الشوارع والبيوت وغريها،نفسها بنفسها

حىت ال حتتاج إىل مزيد من عملها فتنصرف إىل إدارة األمة إدارةً ، هذه األمور يف نفسها ترفع الثقل عن كاهل الدولة

  .كاملة بدون نقص أو تلكؤ

  

  ))الضرائب وأسباا((

  : فإن الدول احلديثة إمنا احتاجت إىل الضرائب اخلارجة عن األمور األربعة، وعلى أي حال

  

  ))جهل احلكام((

بان كوا إسالمية إفقد كانت يف مصر ، فزادت الدوائر حسب اجلهل ال حسب إرادة الواقع،  جلهلها:أوالً

 ،بينما ترى اآلن ونفوس مصر مخسني مليوناً، ا سجلها التاريخكم،  عشرة آالف موظف،ونفوسها عشرة ماليني

فكم فرق ،  فقطاًبينما الالزم حسب ذلك اإلحصاء أن يكون موظفوها مخسني ألف، فيها ما يقارب مليوين موظف

  .بني األمرين

دولة إذا ألن ذلك مما حيتاج إىل اخلرباء حىت يرون أن ال، اًوليس املقصود تصحيح عشرة آالف أو مخسني ألف

 كان )الصالة والسالمعليه ( علي مثالً إنا نرى يف زمان ،كم حتتاج من املوظفني، كما هي شأا، كانت مشرفة فقط

ألن البلد كان من جانب كربالء فقط مخسة ، ولعل نفوس أهل الكوفة فوق ستة ماليني، قاض واحد هو شريح

يكون ، كما ذكره املؤرخون أيضاً ،مسجد الكوفة وسطاًومن الطبيعي أنه إذا كان ، كما ذكره املؤرخون، فراسخ

  طول الكوفة 



٥٢

عليه الصالة ( بدليل دفن اإلمام ،ألن طرف النجف كان يباباً، نعم عرضها مل يكن بذلك املقدار، عشرة فراسخ

، ضاً عامراً وطرفه اآلخر كان ر الفرات وإن مل يستبعد أن يكون الطرف الثاين من النهر أي، خارج الكوفة)والسالم

،  عاصمة كسرى املدائن إىل الكوفةيلان وسعة بالد اإلسالم ومركزية الكوفة النتقال أهإوهذا غري مستبعد حيث 

 يوجب ، لعدم اجلواز وما أشبه من األمور الكابتة للناس،وسهولة السفر واإلقامة، وعدم وجود احلدود اجلغرافية

  .انتقال الناس إىل الكوفة

وبعد احلرب حيث ، مة كوريا اجلنوبية قبل احلرب العاملية الثانية كان نفوسها ثالمثائة ألفوقد رأينا أن عاص

  .أراد الغربيون قوا وثقلها يف قبال الكوريا الشيوعية قفزت النفوس فيها إىل أربعة ماليني يف عرض فرسخ

ا ذكرناه من النفوس أو بد وأن حيتوي مثل هذا البلد على م فال، لنفرض عشرة فراسخ طوالً،وعلى أي حال

 ذكر أن بعض األقوال يف اجليش الذين جاؤوا إىل كربالء كانوا مليوناً )رمحه اهللا( ويؤيده أن الدربندي، أكثر

والذين ، ألن البقية كانوا من النساء واألطفال والعجزة، فإذا فرض أم كانوا ربع نفوس أهل الكوفة، وستمائة ألف

وعلى أي حال فقد كان ،  كان جمموع النفوس قريباً مما ذكرناه،ىل البساتني واخلارجكانوا يف السجون أو هربوا إ

ويدل بعض الروايات على عدم وجود ، للكوفة من زمان اخلليفة الثاين إىل زمان األمويني قاض واحد هو شريح

  ).عليه الصالة والسالم(املعاصي إال نادراً يف زمان اإلمام 

 )عليه السالم(مسعت علياً : ما قاله سلمة )عليه السالم (شاكل جداً يف زمان اإلمامكما يدل أيضاً على قلة امل

انظر إىل أهل املعك واملطل ودفع حقوق الناس من أهل املقدرة واليسار ممن يديل بأموال الناس إىل : يقول لشريح

   فإين مسعت رسول اهللا، احلكام فخذ للناس حبقوقهم منهم وبع فيها العقار والديار



٥٣

ومن مل يكن له عقار وال دار وال مال فال ، مطل املسلم املوسر ظلم للمسلمني:  يقول)صلى اهللا عليه وآله(

مث واس بني املسلمني بوجهك ومنطقك ، واعلم أنه ال حيمل الناس على احلق إال من ردعهم عن الباطل، سبيل عليه

فإن ذلك  ،ورد اليمني على املدعي مع بينته ،لكوال ييأس عدوك من عد، حىت ال يطمع قريبك يف حيفك، وجملسك

أو معروف ،  إال جملود يف حد مل يتب منه،واعلم أن املسلمني عدول بعضهم على بعض، أجلى للعمى وأثبت للقضاء

وحيسن فيه الذخر ملن قضى ، وإياك والتضجر يف جملس القضاء الذي أوجب اهللا فيه األجر، أو ظنني، بشهادة زور

أمداً  واجعل ملن ادعى شهوداً غيباً، صلح حرم حالالً أو أحل حراماً الّإ أن الصلح جائز بني املسلمني واعلم، باحلق

أو حد  وإياك أن تنفذ قضية يف قصاص، وإن مل حيضرهم أوجبت عليه القضية، فإن أحضرهم أخذت له حبقه، بينهما

وال تقعدن يف جملس القضاء حىت ، ء اهللاشا إن ي علحىت تعرض ذلك، أو حق من حقوق املسلمني من حدود اهللا

  .احلديث .)١(تطعم

 يدل على عدم وجود ، إخلواعلم أن املسلمني عدول بعضهم على بعض: )عليه الصالة والسالم(فإن قوله 

قلة املشاكل على يدل ، شاء اهللا إن يعلحىت تعرض ذلك : )عليه الصالة والسالم(كما أن قوله ، املعاصي إال نادراً

واإلميان الذي ،  ومل يكن ذلك إال بسبب احلريات الواسعة اإلسالمية،)عليه الصالة والسالم(جداً يف زمان اإلمام 

  ).الصياغة(كما ذكرنا بعض ذلك يف كتاب ، واألخالق الفاضلة بسبب اإلسالم، حتلوا به

ظهر وجه تضخم ، مئامبل  وإذا علمنا أن مثل مدينة الكوفة يف احلال احلاضر حباجة إىل عشرات القضاة

  ومن املعلوم ، الدوائر

                                                

)١( .  
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  :أن تضخم الدوائر تضرنا ثالث مرات

  .فيكون كلهم على الناس، مرة ألن املوظفني ينتقلون من قطاع اإلنتاج إىل قطاع االستهالك

  .ومرة ألم يعطلون الناس عن اإلنتاج بقوانينهم الكابتة

  .وإمنا يعيشون بالسرف والترف، فومرة ثالثة ألم ال يقتنعون بالكفاف والعفا

  

  ))دكتاتورية احلكام((

د يوحىت إذا فرض األمر يف احلكومات الدميقراطية فإا تر، د مجع املصفقني حوهلايألا تر، كتاتوريتها بد:اًنيوثا

وراً من إذا كان الرئيس دكتات خصوصاً، وهذا ال يكون إال بتكثري املوظفني،  غرورهائالتدخل يف شؤون الناس ملل

.النوع الشديد

مثائة وقد ذكرت جملة املختار املصرية يف عددها الرابع من السنة األوىل بتاريخ مخسة عشر ذي القعدة ألف وثال

فإن الكل وإن مل يكن ، وحنن ننقل كل عبارته، وتسعة وتسعني هجرية ما يؤيد كثرة موظفي الدول الدكتاتورية

إال أن املقصود حتذير الدولة اإلسالمية املرتقبة بإذن اهللا سبحانه من االنسياق مرتبطاً ذا البحث الذي حنن بصدده 

  :وراء الدكتاتورية اليت جتر الدول إىل اخلراب والدمار

قمع ، إطفاء السجائر يف أجساد املسجونني، االعتداءات اجلنسية، قلع العيون، قطع األيدي باملنشار الكهربائي(

البوليس السري ، ك يعترب من وسائل التعذيب البسيطة اليت استخدمها رجال السافاك كل ذل،املظاهرات بالرشاشات

وتتلخص هذه الوسيلة ، مثل اللنب اإليراين أمام الوسيلة البشعة اليت أدخلوها إىل قاموس التعذيب وهي بسترة اإلنسان

  يف وضع املسجونني يف الزيت املغلي مث 
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والعوامل السياسية اليت تتركز ، ة للعوامل النفسية اليت كونت شخصية الشاهونتيج، نقله مباشرة إىل املاء املثلج

وقد تشكل بالفعل ، السافاك ليقوم بدور البوليس السياسي جهازإنشاء يف الدعائم اليت وضعها لنظامه كان ال بد من 

، رنة إىل الشعب اإليراينونظراً لضخامة عدد رجال هذا اجلهاز فإنه حيسب باملقا، سنة ألف وتسعمائة وسبعة ومخسني

وهي نسبة مذهلة ال توجد حىت يف أعىت دول املخابرات الواليات ، وقد تبني أن هناك سافاكي لكل مثانية إيرانيني

  .حتاد السوفييتاملتحدة واال

لذا فقد كان القصور الطبيعي لدى املعارضة واجلماهري ، وكان الشاه ينفق على هذا اجلهاز مليار دوالر سنوياً

وحذرا هذه ،  األساسية للجماهريحلإليرانية أن أجهزة القمع مثل السافاك وغريه جيري تدعيمها على حساب املصاا

ليس ، يضاف إىل ذلك أن اإلنفاق على هذه األجهزة كان يرتسم بطابع إسرايف، اجلماهري يف النهاية إذا ما حتركت

، حىت يضمن الشاه والء رجال هذه األجهزة، ملرتبات واملزاياوإمنا أيضاً من ناحية ا، فقط من ناحية األجهزة واملعدات

  .الوطن، امللك، اهللا: أي )ميهن، شاه، خدا(: وقد وصل هذا الوالء إىل أن هتاف رجال اجليش والسافاك كان

 باإلضافة إىل قيامها بالتصفية اجلسدية للمعارضة اإليرانية ،ومن ناحية أخرى فقد عمدت قيادات هذه األجهزة

، وإىل استغالل مناصبها ونفوذها،  إىل تدعيم ما حتصل عليه من امتيازات سبقها عليه النظام،باط حركة اجلماهريوإح

ثراء قادة السافاك ورجاله من إومل متنح حماوالت  ى،واقتسام املغامن اليت تنتج عن البترول مع قطاعات الصفوة األخر

  نوا قبل البدء بأعمال ضد ولقد كا، أن خيففوا عمليام ضد الشعب اإليراين
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وكانوا يأخذون حقائب حتوي ، الشعب وضد املناوئني لنظام الشاه يلبسون قمصاناً خاصة واقية من الرصاص

  .ويذهبون إىل العمليات املوكلة إليهم، أسلحة متنوعة

 تلك وأثناء تفقد، وجدت سيارات خمتلفة وحديثة) سجن السافاك(ويف إحدى الصاالت بسجن أوين الرهيب 

السيارات فتح املوجودون داخل السجن صندوق إحدى السيارات ويف مكان سجني ا عثر على أنواع متنوعة من 

وكان رجال ، ويف السيارة زجاجان للباب الواحد، استقبال إرسال  جهازباإلضافة إىل ،األسلحة ال حيملها إال اجليش

وكان ، اآلخر كان ضد الرصاص  يرفعون أحد الزجاجني ألنالسافاك يف أثناء عمليات مطاردة ضد املناوئني للنظام

رجال السافاك يستعملون سيارات خاصة لنقل املقبوض عليهم إىل السجن وكانت تلك السيارات يف الظاهر تشبه 

وعند تفقد إحدى هذه السيارات تبني أن هيكل السيارة من الداخل قد صمم بطريقة حبيث ال ، سيارات اإلسعاف

  .ي صوت إىل اخلارجينفذ منها أ

نه بسبب ضخامة األقسام املختلفة لسجن أوين ـ الذي يقع يف القطاع إ: ويقول مراسل بعض الصحف

اتسعت إدارة السافاك لدرجة أن السجناء  وقد،  الغريب من طهران ـ مل يستطع أن يتفقد إال األقسام األوليةيلاالشم

، واحلرفيني، واملوظفني، والتجار، وطلبة اجلامعات، التالميذ، كانوا يشكلون من خمتلف الطبقات من أفراد اتمع

فقد كانوا ، ذلك على  وقد مشلت صالحيات السافاك الرقابة الشديدة على الصحف ودور النشر عالوة،هموغري

وذلك لتعمد تسريب ، يصدرون كتباً وجمالت وصحفاً تسرب إىل الشعب على أا صادرة من مؤسسات صحفية

، حتادات العماليةبنصب الكمائن هلم كما بسط السافاك نفوذهم على ستمائة من اال نة إىل املعارضنيمعلومات معي

  ووصل نفوذ 
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وقد أوجد السافاك يف ، السافاك إىل حد تشكيل مكاتب يف مجيع اإلدارات احلكومية وغري احلكومية

، وكان كل فرد يظن أن اآلخر من السافاك، ساستراتيجيته اخلاصة يف البالد سوراً حميطاً يسوده سوء الظن بني النا

  .حىت فقد الناس ثقتهم يف أنفسهم

، العمليات السرية، التجسس: وكان القسم اخلارجي لعمليات السافاك قد عهدت إليه الوظائف التالية

ات اجلاسوسية التعاون مع املنظم، مراقبة اإليرانيني يف اخلارج ،رتباط باملنظمات الدولية للجاسوسية يف العاملواال

وتقول وكالة املخابرات املركزية ، وكان للسافاك نشاط كبري يف دول شرق آسيا، املشاة للسافاك يف دول العامل

، كما تعاون مع املنشآت اإلسرائيلية، إن السافاك كان له نشاط كبري يف دول اخلليج والشرق األوسط: األمريكية

  . أقامتها إسرائيلواملهام اخلاصة اليت وهي منظمة املخابرات

مستندات وأدلة تثبت أن رجال السافاك يف أثناء عمليام بأروبا كانوا يقومون مبراقبة تليفونات  على وعثر

وقامت ، وقد نشرت الصحف اإلمريكية واألوروبية يف عام سبعة وستني تلك الوثائق ،املعارضني لسياسة الشاه

ويف تلك املستندات أدلة كافية على أن سفارات ، ها بتهمة التجسساحلكومة السويسرية بطرد سفري إيران من بالد

  .وكذلك حتولت وزارة اخلارجية اإليرانية إىل مركز هام للسافاك، إيران يف اخلارج حتولت إىل مراكز وشعب للسافاك

وكالة فقد ذكر مراسل ،  تبني مدى اشتداد عمليام،حصائية عن عدد املقبوض عليهم من قبل السافاكإوهناك 

وقد بلغ عدد الذين ، إنه مل يلتق بشاب إيراين جتاوز العشرين دون أن يكون قد اعتقل ولو مرة واحدة: سيتربسأسو

  ألقي القبض عليهم بتهم سياسية من عام 
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وقد ربت املخابرات األمريكية رجال ، اثنني وستني إىل عام مخسة وسبعني عشرات األلوف من الشباب فقط

  .ستون ألفاً من أبناء الشعب اإليراين قتلتهم يد السافاك اآلمثةومخسة و، السافاك

عداد ضخمة من القتلى الذين زهقت أرواحهم يف سجون أوهذه اإلحصائيات تعترب غري دقيقة نظراً لوجود 

انية وقد كانت قوات السافاك ترتل إىل اشوارع اإلير، السافاك ومل يعلم أهلهم عن وفام شيئاً إال بعد جناح الثورة

ومل تكن ، وقنابل يدوية من رشاشات، وتستخدم يف ذلك كل وسائل حصد البشر، إلسكات مظاهرات الشعب

بل لقد بلغت القسوة أنه عند ما كان يرى أحد رجال ، تفرق يف ذلك بني رضيع أو طفل أو شاب أو شيخ مسن

ويظل يصرخ وتتعاىل ، دكشة البندقيةالسافاك متظاهراً أصيب برصاصة ولكن روحه مل تفض إىل بارئها يظل يضربه ب

وال يكون مصريهم وهم قادمون إال وتنطلق الرشاشات ، لكي يسمعها باقي املتظاهرين وحياولون ختليصه صرخاته

ولقد وصلت قمة البشاعة لرجال السافاك إم كانوا يتركون جثث ضحاياهم من ، فتحصدهم عليهم من كل جانب

  .أبناء الشعب اإليراين حىت تتعفن

ولكنها كانت وسيلة يسعد ا ، وكانت رائحة اجلثث ال تطاق، ويكون ذلك حتت نظر زمالئهم املعتقلني

فقد كان رجال السافاك ، ولكن أبشع من ذلك ما هو آت، م يعذبون املعتقلني بزمالئهمإحيث ، رجال السافاك

ونظراً لتشبع اجلثث باملكروبات ،  تتحللإىل أن وقد أوشكت جثثهم، يطلبون من املعتقلني أن يأكلوا حلم زمالئهم

نصياع والبعض اآلخر رفض اال، وأخرين أصيبوا سترييا، واجلراثيم فقد كان هناك من املعتقلني من ماتوا بتسمم

  لطلب أكل جثة زميله فكانت 
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  . انتهى ملخصاً،)كما ذكرنا من قبل) بسترة(النتيجة أن أجريت له عملية 

لة لو فرض أن نفوس إيران كان ذلك الوقت أربعني مليوناً يكون عدد السافاك الذين وعلى ما ذكرته هذه ا

 غري الشك أيضاًمن ولكن ، نه ال شك أن العدد مبالغ فيهإ، وظفوهم ألجل حفظ شخص الشاه فقط مخسة ماليني

  .أن العدد كان كبرياً جداً

  

  ))ترف احلكام((

اضرة يعيشون حياة السرف والترف والبذخ مبا ال مثيل له حىت يف  إن املوظفني يف أمثال هذه الدول احل:وثالثاً

مما كان قد أودعها يف ، فالشاه وحده أخذ من إيران حني أخرج مخسني ملياراً من الدوالرات، عهود اخللفاء املسرفني

 حيتاج ،أما ذووه وأقرباؤه وأركان نظام حكمه فكم أخرجوا من املال، حسب بعض اإلحصاءات، البنوك األجنبية

  .حصاء دقيقإذلك إىل 

بينما ملا وصل إىل احلكم بالقوة بسبب الربيطانيني مل ، وأبوه من قبل كان ميلك ألفي قرية عامرة من قرى إيران

ومعه أربعمائة صندوق من اوهرات والذهب ) موريس(وأخرج حني أخرج إىل ، يكن ميلك حىت قوت يومه

وملا نقلوه من سفينة إىل سفينة ببعض األعذار الواهية ، قيمتها إال اهللا سبحانه وتعاىلمما ال يعلم ، واألشياء الثمينة جداً

  .بينما ذهب هو بسفينة خاصة وبعض مرافقيه إىل جزيرة موريس، ذهبت سفينة اوهرات إىل البالد الغربية

نعم إذا مات احلاكم ، اًومن املعلوم أنه ال يكفي ألمثال هذه املصارف والبذخ الضرائب األربع املذكورة سابق

   وقد كان،)صلى اهللا عليه وآله(كما ورد بالنسبة إىل رسول اهللا ، ودرعه رهن لثمن خبز شعري لقوته وقوت عائلته
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الصالة عليه ( علي كما ورد بالنسبة إىل، أو مات وعليه مثامنائة ألف دينار،  حيكم تسع دول يف خريطة اليوم

ولذا كان ، ال حيتاج األمر حىت إىل الضرائب األربع،  أربعني دولة يف خريطة اليوم وقد كان حيكم أكثر من)والسالم

  . يقسمان الزائد على كل املسلمني)عليه السالم( وعلي )صلى اهللا عليه وآله(الرسول 

  

  ))األرض هللا وملن عمرها((

وكلها جمانية يف ، ادة البشرستففإن اهللا سبحانه خلق املاء واهلواء والشمس واألرض وحنوها ال،  األرض:الرابع

، كما إذا منح املاء من البئر، فكما أن الثالثة األول ال يؤخذ مال من أجلها إال إذا عمل إنسان عليها، منطق اإلسالم

أو حصر نور الشمس يف البطارية وما ، أو جعل اهلواء يف إطارات السيارات، أو جاء باملاء يف وسيلة إىل الدور وحنوها

  .أن تكون األرض كذلك يلزم ،شبهأ

  .)١( مث إا لكم مين أيها املسلمون،عادي األرض هللا والرسول: )صلى اهللا عليه وآله(وقد قال الرسول 

 ها من دولةي علنياملستول كانت األرض حكراً على )صلى اهللا عليه وآله(رد يف التاريخ أن قبل الرسول وقد و

ذلك فرح املسلمون فرحاً  )صلى اهللا عليه وآله(وملا قال الرسول  ،بدون عمارةانت كوإن  ما أشبه أو ةريعشأو 

  .كبرياً حىت توسعت توسعاً، واخذوا يف عمارة أراضي أطراف املدينة، كثرياً

، ليس به بأس:  قال، عن الشراء من أرض اليهود والنصارى)عليه السالم(سألته :  قال،وعن حممد بن مسلم

  .)٢(شيئاً من األرض أو عملوه فهم أحق ا وهي هلموأميا قوم أحيوا  :إىل أن قال

                                                

)١( .  

)٢( .  
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  .)١(أميا قوم أحيوا شيئاً من األرض أو عمروها فهم أحق ا:  قال)عليه السالم( عن أيب جعفر ،وعنه

من : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليهما السالم( عن أيب جعفر وأيب عبد اهللا ،وعن الفضالء

  .)٢(مواتاً فهي له أحىي أرضاً

من أحىي أرضاً مواتاً : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم( عن أيب جعفر ،وعن زرارة

  .فهو له

كون األرض يف ت على خيرب فخارجهم على أن )صلى اهللا عليه وآله(قد ظهر رسول اهللا :  قال،وعن الصدوق

حيوا شيئاً من األرض فعمروها فهم أحق أ وأميا قوم ،ت منها شيئاًيا بأس لو اشتروم، أيديهم يعملون فيها ويعمروا

  .)٣(وهو هلم، به

، من غرس شجراً: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم( عن أيب عبد اهللا ،وعن السكوين

  .)٤(ه قضاء من اهللا ورسولهفهي ل، أو أحىي أرضاً ميتة، أو حفر وادياً بدياً مل يسبقه إليه أحد

وبأن ، ال بأس: فقال،  عن شراء األرضني من أهل الذمة)عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا :  قال،وعن أيب بصري

 حني ظهر على خيرب وفيها )صلى اهللا عليه وآله(وقد كان رسول اهللا ، يشتريها منهم إذا عملوها وأحيوها فهي هلم

  .)٥( األرض يف أيديهم يعملوا ويعمروااليهود خارجهم على أن يترك

                                                

)١( .  

)٢( .  

  .٣٨٧٦ ح٢٣٩ ص٣ج: من ال حيضره الفقيه )٣(

)٤( .  

)٥( .  



٦٢

وليس لعرق ظامل ، من أحىي أرضاً ميتة فهي له:  أنه قال)صلى اهللا عليه وآله(وروى السيد الرضي عنه 

  .)١(حق

  .)٢( فمن أحىي منها شيئاً فهو له،موتان األرض هللا ورسوله:  قال،)صلى اهللا عليه وآله(وعنه 

  .)٣(من أحاط حائطاً على أرض فهي له:  قال،)هصلى اهللا عليه وآل(وعنه 

  .)٤(من سبق إىل ما ال يسبقه إليه مسلم فهو أحق به:  قال،)صلى اهللا عليه وآله(وعنه 

  .)٥(فمن أحىي مواتاً فهي له، عادي األرض هللا ولرسوله مث هي لكم مين: نه قالإ ،)صلى اهللا عليه وآله(وعنه 

وما أكلت ، من أحىي أرضاً ميتةً فله فيها أجر:  قال)صلى اهللا عليه وآله( اهللا ن رسولإ ،وعن جابر األنصاري

  .)٦(الدواب منه فهو له صدقة

، ال بأس:  قال، أرض اليهود والنصارىى عن شر)عليه السالم(سألت أبا جعفر :  قال،وعن حممد بن مسلم

 وما ،على أن يترك األرض يف أيديهم ويعمروا على أرض خيرب فحالفهم )صلى اهللا عليه وآله(قد ظهر رسول اهللا 

  .)٧( وأي قوم أحيوا منه فهم أحق به وحق هلم،تين اشترإا بأس 

نين أذكر أن إحيث ، ن القانون اإلسالمي بقي على حاله من كون األرض ملن عمرها إىل ما قبل نصف قرنإمث 

أو رخصة ، م فيها بدون إعطاء مال أو اشتراءاراكثرياً من أرضي النجف األشرف وكربالء املقدسة بىن الناس عم

  ، وكذلك كانت حال البساتني، من الدولة

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  

)٦( .  

)٧( .  



٦٣

كما أذكر أا كانت تشجر أو تزرع على ، استثين من ذلك أراضي املفتوحة عنوة  نعم،شبهأة أو ما صأو رخ

  ).الفقه(فصل يف كما األراضي غري العامرة بدون مثن 

يف   املذكورة)١(لكمإلن كل إنسان له احلق يف إطار ،  احليازةمنخرين ع اآلكما أنه ال حيق إلنسان أن مين

ين أذكر أن احلكومة العراقية كانت تأخذ من أحىت ، وحىت إجيار املفتوحة عنوة كان بشيء بسيط جداً، الكرمية اآلية

 رغيفاً من اخلبز أو أقل من قوا الشرائية مخسة وسعون، ية واحدةروبالبيوت يف النجف األشرف لكل بيت يف السنة 

وملا جاء عمالء ، عن هذه الضريبة  ةوكانت كثري من البيوت كبيوت العلماء واألوقاف وحنوها مستثنا، ذلك

بينما إذا كانت األرض ، ووقفوا دون تعمري األرض ذه الوسيلة، ستعمار إىل بالد اإلسالم جعلوا لألرض قيمةاال

  . واهللا املنجي،كبرياً ان توسعاًعلى حالتها اإلسالمية توسع العمر

  

  ))شروط إحياء األرض((

  :ي ما شاء من األرض بشروطيوعلى هذا فلإلنسان أن حي

فإذا كانت هناك أرض ، ال أن يأخذ أكثر من حصته،  كما أشرنا إليه)٢(لكم أن يكون يف إطار :األول

 حق لعائلة من تلك العوائل أن تأخذ ألفي فال، ألف جريب وكان هناك ألف عائلة حيتاج كل واحد إىل جريب بقدر

مها للذين يعيشون يف ساحل البحر ويف صيد البحر وحنو، كما مثلنا سابقاً بغرف املدرسة املوقوفة للطلبة، جريب مثالً

  .كذلك

  . أن ال تكون حمياة ألناس آخرين:الثاين

  .شبهأواملشعر وما   كمىن وعرفات، أن ال تكون مشعراً:الثالث

                                                

  .٢٩: سورة البقرة )١(

  .٢٩: سورة البقرة )٢(



٦٤

  .شبهأما ومنا أعم من حرمي البئر والبستان وشوارع املدينة د باحلرمي يف كالواملرا،  أن ال يكون حرمياً:الرابع

بناًء على أن احلجر ال يوجب امللك كما ،  أن ال يكون حمجوراً لشخص آخر سبقه إىل تلك األرض:اخلامس

  .فليس هذا شرطاً جديداً،  من أن احلجر يوجب امللك)الفقه(ما رأيناه يف  على  أما،هو املشهور

عليه (أو اإلمام ) صلى اهللا عليه وآله وسالم(أما ذكر الفقهاء شرطاً آخر ألن ال يكون مما أعطاه الرسول 

 شيئاً من ى لو أعط)عليه السالم(ن كان نائب اإلمام إو، احملتاج إليه يف احلال احلاضر فمن غري،  لشخص)السالم

  .ق هذا الشرطاألرض لشخص حسب املصلحة حتقق مصدا

  

  ))خطأ احلكام يف األراضي((

فإا خمالفة لقوانني اإلسالم من ، هم يف بالد اإلسالم أيضاًؤوبذلك تبني خطأ الشرق والغرب اليت أجراها عمال

  :جهات

بل رأينا أن ،  ناهلم العقابن الناس جيب أن يشتروا من الدولة وإالّأو، عون ملكية األرض للدولة إم يد:األوىل

  .شبه مبجرد أم مل يشتروها من احلكومةأعضهم كان يرسل السيارات الثقيلة هلدم الدور وما ب

  . إم حيددون مقدار العمران وكيفيته:الثانية

 ومثله يف ،فغانأ وهكذا يف ،يف العراق ال يصلح لغري العراقي ملكية األرض مثالً،  حتديد مالكية األرض:الثالث

  .غريها

ن الدولة يف بعض البالد ال تشترط فقط كون من ميلك إأي ، أيضاًبامللكية  البلد يلاض أه حتديد بع:الرابعة

  األرض صاحب جنسية 



٦٥

  .شبه ذلكأأو ما ) ألف(مثل أن يكون صاحب اجلنسية من فئة ، شترط شروطاً أخرتبل ، ذلك البلد

  .أو ما أشبه ل معملأو حم أو عقاراً داراً،  الضريبة املستمرة على األراضي املعمورة:اخلامسة

 ،وإمنا هي ملك الدولة، وبعض الدول ختطت خطوة أخرى حيث قننت عدم ملكية األرض للناس إطالقاً

هذا باإلضافة إىل عشرات املشكالت اليت أوجدها قوانني عمالء الغرب والشرق لبيع ، والناس هلم حق اإلجيار فقط

 وأن اإلجازة حتتاج إىل ،خذون من األرض ضرائب مرهقةحيث يأ، املستغالت وشرائها ورهنها وإجارا وإرثها

  . إىل غري ذلك،مراجعة دوائر وهدر الوقت وصرف األموال

   .وإرجاع األرض على ما ذكره اإلسالم، فعلى الدولة اإلسالمية املرتقبة بإذن اهللا سبحانه إسقاط هذه القوانني

 )١(كما ذكر األخ الصادق، )ةساقاامل( و)املزارعة( و)حياء املواتإ(والتفصيل يف كتاب ، هذا موجز يف األمر

  .)اإلصالح الزراعي يف اإلسالم( طرفاً منها يف كتاب )دام توفيقه(

  

                                                

.هو املرجع الديين آية اهللا العظمى السيد صادق احلسيين الشريازي دامت بركاته )١(



٦٦

  

  ))الدولة اإلسالمية وسياسة الالعنف((

 التزام حالة ، والتيار اإلسالمي قبلها،شاء اهللا  من أهم ما جيب على الدولة اإلسالمية املرتقبة إن:)مسألة(

  .عنفالال

  .فقد ورد يف مجلة من الروايات كما يف الوسائل واملستدرك ذم العنف

  .وقد تقدم بعض رواياته، كما ورد أن العنف من مجلة جنود اجلهل أيضاً

  .كما تقدم الروايات املادحة لضده الذي هو الرفق

  :وهي، ولبيان نسبة العنف إىل الالعنف نذكر مقدمة

ا أو، واهلواء والنار والتراب  هي املاء،بأن الكون مركب من عناصر أربعةن احلكماء القدامى كانوا يعتقدون إ

، واألربعة املذكورة صورها املتبادلة ،وكانوا يسموا باهليوىل، كلها تتكون من عنصر واحد هو األصل يف مجيعها

ميساً وتثميناً وتدويراً وما  حاهلا حال ما نرى من الصور املتبادلة على الطني تربيعاً وخت،ولذا يتبدل بعضها إىل بعض

  .احلال أن اجلوهر واحد وهو الطنيو، شبه ذلكأ

 ،وأخرى يف املال، فهي عندهم جوهرة تتجلى تارة يف العشرية، وعلماء االجتماع يقولون مبثل ذلك يف القدرة

مثالً صاحب ،  بعضوكلها تتبدل بعضها إىل، وهكذا، وخامسة يف الرأي العام، بعة يف العلمراو، وثالثة يف الدولة

حيث نرى أن ، ويتمكن أن حيول الرأي العام إىل الدولة، العشرية قادر ويتمكن أن حيول قدرته إىل الرأي العام

األموال  كما أن الدولة تأيت باملال حيث يعطيها الناس، ها الرأي العام لزيد يأيت بزيد إىل احلكمءنتخابات اليت ورااال

  .وهكذا دواليك، حيث يفتح به املعهد للعلم، واملال يأيت بالعلم، فسهأو هدايا لن، إلصالح أمورهم

مثالً إذا ، مها إىل اآلخريتبدل أحد، مها من جوهر واحدفكال، واحلقوقيون يقولون مبثل ذلك يف العرف والقانون

، يف العكسكما ، كان العرف يسريون يف الشوارع من اليمني يضغطون على نواب الس أن يصوبوا لذلك قانوناً

  ت السيارة إىل البلد جديداً ءا جاذفإ



٦٧

  .وحيث يستعملها الناس يكون ذلك عرفاً، فالقانون يوضع بالوقوف عند اإلشارة احلمراء

، سكئة تصبح حسنة وبالعيفنفس الس ،)١(﴾فَأُولِئك يبدلُ اللَّه سيئاِتِهم حسناٍت﴿: ويف الشرعيات قال سبحانه

خرى  واأل،عنباً  رطباً أويمها تعطاحدإ نك ل،مها جوهر واحدلتاك اجلنة والنار مثالً الشجرة يف، ألن اجلوهر واحد

  .نياطيأا رؤوس الشكومثاراً   حراًيتعط

  أو، حيث جيعل العنب مخراً،)٢(﴾أَ لَم تر ِإلَى الَّذين بدلُوا ِنعمت اللَِّه كُفْراً﴿: ومثاله يف الدنيا ما ذكره سبحانه

  .اخلمر خالً يف عكسه

موجب  وحتول اللحم الطاهر إىل نطفة الكلب مث الكلب ، حتول امللح كلباً موجب لتطهره:ويف الفقهيات قالوا

  . إىل غري ذلك،لتنجسه

 وجلب رومها إرادة اإلنسان دفع الضر، العنف والالعنف من جوهر واحد: وبعد وضوح هذه املقدمة أقول

ولذا فالواجب ، والثاين أسلمهما، فقد يفرغ ذلك يف العنف وقد يفرغه يف الالعنف، فسيف مال أو عرض أو ن اخلري

حىت تتسع وتطرد يف ،  وإبقائها بالنسبة إىل الدولة القائمة، والدولة اإلسالمية بالنسبة إىل التيار،على التيار اإلسالمي

  .بعدي الكم والكيف

فإن ، ال القسري) نسبة إىل امللكة( الالعنف امللكي ،راًنسان شعاواملراد بالالعنف الذي جيب أن جيعله اإل

  :الالعنف على ثالثة أقسام

  

  ))أقسام الالعنف((

كما أن الشجاعة ، تظهر على اجلوارح عن ملكةال عنفية  أي يكون نفسيته نفسية ، الالعنف امللكي:األول

  .شباهها كذلكأوالكرم والعفة والعدالة و

 إىل الالعنف ئفإن الضعيف يلتج، ن الضعف أوجب ذلكإ أي ، خارجياًقسراً  الالعنف القسري:الثاين

  فإذا ، للوصول إىل هدفه

                                                

  .٧٠: سورة الفرقان )١(

  .٢٨: سورة إبراهيم )٢(



٦٨

فهو كاإلنسان الذي يعفو عن ،  أقسام الالعنفأسوأوهذا ، يصربفصفعه ظامل جبار مل يتمكن أن يقابله باملثل 

  .مقابلة السب بالسب ألنه أبكم

ر على دوهذا قا، ح الالعنف على العنف من باب األهم واملهمأي أن يرج،  الالعنف القسري العقالئي:الثالث

مثالً ، نه يراه طريقاً للوصول إىل هدفهإوإمنا يرجحه حيث ، وال ينبع الالعنف عن ضمري فضيلة، ال كالثاين العنف

جح لذا ير، شبه ذلكأبه أو ما أو عنف يف درسه تفرق طال، نفصال عنهيرى أنه إذا عنف مع شريكه اضطر إىل اال

  .الالعنف على العنف

فهل يقال للطفل الرضيع ،  بل هو من باب السالبة بانتفاء املوضوع،يسمى ال عنفاً إن القسم الثاين ال: ال يقال

  .ة إليه مبثلها إنه من الالعنفءالذي ال يقابل اإلسا

كمن يسب من ، بل يف ممكن العنف الذي يوجب عنفه سقوط هدفه، ال يراد بالقسم الثاين ذلك: ألنه يقال

  .إىل غري ذلك يصفعه أو يصفع من يرميه بالرصاص

  

))أقسام العنف((

  .بقانون التضايف، فالعنف أيضاً كذلك ن الالعنف على ثالثة أقسامإوحيث 

 أما ،فالوجود املطلق يقابله العدم املطلق، غري تام عدام يف قبال وجوداتأواحتمال أن العدم واحد فال ميكن 

فوجود ، وهو مستحيل لزم مقابلة املطلق باخلاصة أو العكس الّإو، م اخلاصةاة فإمنا يقابلها األعدالوجودات اخلارجي

فإن لكل ، كما أن الوجود املطلق يقابله العدم املطلق ال عدم زيد، ال أنه يقابله العدم املطلق، زيد يقابله عدم زيد

  .مها، فكما مها يف التقابل كذلك أفراداملطلقني أفراداً



٦٩

فوجود زيد ال يقابله ،  يف الوجود والعدمن الفردين املتقابلني يلزم تساويهما يف كل شيء إالّإ: ن نافلة القولوم

وإمنا الكالم يف لزوم اتصاف التيار والدولة بالالعنف من ، وض فيهخلوهذا حبث فلسفي ليس املقصود ا، عدم عمرو

وكم ،  فضيلة يوجب ارتياح النفس إليها،ينء املستمر البقاءفإنه باإلضافة إىل الوصول إىل اهلدف اهل، القسم األول

  .وبني من يفعلهما قسراً، فرق بني من يفعل شيئاً أو يترك شيئاً عن رغبة

  

  ))إشكال وجواب((

 كانوا جينحون )مجعنيأصلوات اهللا عليهم (إذا كان األمر على ما ذكرمت فلماذا نرى األنبياء واألئمة : ال يقال

 ،)٢(﴾جاِهِد الْكُفَّار و الْمناِفقني﴿ : وقال تعاىل،)١(﴾كَأَين ِمن نِبي قاتلَ معه ِربيونَ كَثريو﴿ :ال سبحانهق، إىل العنف

  . حاربوا)عليهم السالم(وعلي واحلسن واحلسني 

موا الالعنف  وهم قد،ن األمر كان دائراً بني األعنفنيإحيث ، ذلك كان من باب األهم واملهم: ألنه يقال

إن مل جير  جراء عمل جراحي على بدنه فراراً من فساد كل بدنهإكما يقدم املريض على ، األهم على الالعنف املهم

  .العملية

بينما ،  عشرات األلوف أو املالينية كان يؤدي حبيا، الكفار وشأم)صلى اهللا عليه وآله(وإن ترك الرسول 

 ففي طرف ،كما ذكره املؤرخون  أودى حبيات ألف وأربعمائة فقط أو أقل)هصلى اهللا عليه وآل(الدفاع كما فعله 

يسمى عنفاً  ومن الواضح أن الثاين ال، عنف يف العشرات واملئات واملاليني ويف طرف عنف يف ألف وأربعمائة فقط

  .بالنسبة إىل األول

  

  ))والتربية النفسيةالفكري الالعنف ((

فليس ،  وهلا مظاهر كثرية،)٣(﴾ما يلَقَّاها ِإالَّ ذُو حظٍّ عظيٍم﴿ ، كبرية وشاقةمث الالعنف حباجة إىل تربية نفسية

  وأن ال ، هو أن ال تسب من سبك

                                                

  .١٤٦: سورة آل عمران )١(

  .٩: ، وسورة التحرمي٧٣: سورة التوبة )٢(

  .٣٥: ة فصلتسور )٣(



٧٠

بل من العنف أن تقف على رأيك يف مجاعة هلم ، وال ترمي الرصاص إىل من رماك به فقط، تصفع من صفعك

  .ك نوع من العنففإن وقوفك على رأي ى،وال تستعد حتكيم الشور آراء ختالفهم

فإا ، إىل غري ذلك، أو تسري بال سالم على الذي متر عليه، وكذلك من أنواع العنف أن تقطّب للناس وجهك

  .كلها أمثلة من مظاهر العنف

وإليك مجلة من ، من الفضائل املرغوب فيها) وتعطي من حرمك، أن تصل من قطعك(ولذا جعل اإلسالم 

  .الروايات يف هذا الصدد

  

  ))ايات يف مظاهر الالعنفرو((

:  يف خطبة)صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم( عن أيب عبد اهللا ،فعن عبد اهللا بن سنان

واإلحسان إىل من أساء إليك، وصلة من قطعك،  العفو عمن ظلمك،أال أخربكم خبري خالئق الدنيا واآلخرة ،

  .)١(وإعطاء من حرمك

إذا كان يوم القيامة مجع : مسعته يقول:  قال،)عليهما السالم(احلسني  علي بن  عن،محزة الثمايلويف رواية أيب 

فتتلقاهم ، فيقوم عنق من الناس: قال،  أين أهل الفضل:مث ينادي مناد، خرين يف صعيد واحداهللا تعاىل األولني واآل

: قال، ونعفو عمن ظلمنا، ونعطي من حرمنا، كنا نصل من قطعنا: فيقولون، ما كان فضلكم: فيقولون، املالئكة

  .)٢(صدقتم ادخلوا اجلنة: فيقال هلم

 تعفو عمن ،ثالث من مكارم الدنيا واآلخرة: )عليه السالم(قال أبو عبد اهللا :  قال،وعن محران بن أعني

  .)٣(وحتلم إذا جهل عليك، وتصل من قطعك، ظلمك

  ثالث ال يزيد اهللا  : قال،)عليه السالم( عن أيب جعفر ،وعن جابر

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  
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  .)١(والصلة ملن قطعه، عطاء من حرمهإو،  الصفح عمن ظلمه، عزاًن املرء املسلم إالّ

قال رسول اهللا :  قال،)عليهم السالم( عن آبائه ،)عليه السالم (موسى الرضا علي بن عن ،بن عليوعن زيد 

وإن من مكارم األخالق أن يعفو الرجل عمن ، افإن ريب بعثين ، عليكم مبكارم األخالق: )صلى اهللا عليه وآله(

  .)٢(وأن يعود من ال يعود إليه، ويصل من قطعه، ويعطي من حرمه، ظلمه

ال يكون أخوك على قطيعتك أقوى منك :  قال،إىل حممد بن احلنفية) عليه السالم(ويف وصية أمري املؤمنني 

  .)٣(ن إليهاإلحسا على ة إليك أقدم منكءوال على اإلسا، على صلته

  .)٤( ظلمنانإنا أهل بيت مروتنا العفو عم:  يقول)عليه السالم(مسعت أبا عبد اهللا :  قال،وعن زرارة

  .إىل غريها من الروايات

  

  ))مناذج من العنف يف التاريخ((

 فقد ،حول العنف يف احلروب اإلسالمية والالعنف فيها) ظاهرة انتشار اإلسالم(وهنا ننقل مجلة من كتاب 

  :قال

 ،ن العنف ظاهرة مالزمة للحروبإ: إن كتب التاريخ اليت تناولت سري املعارك واحلروب بوجه عام حتدثنا

 وال، وال تفرق بني كبري وال صغري، وال ترعى حرمة، وال رمحة، ما اجم ديار قوم ال تعرف شفقة واجليوش عند

يرفع  أو،  وإسكات كل صوت يعارض وجودهانتقام والتشفيوذلك ألن هدفها هو اال، تترك دابة وال شجرة

بل ساد ذلك العنف ، وهذا ليس شأن اجليوش الغازية ألجل منافع اقتصادية وسياسية فحسب، السالح يف وجهها

  حىت بعض الديانات اليت

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  
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فضرباً تضرب سكان تلك املدينة (: شتراعصحاح الثالث عشر من تثنية االوقد ورد يف اإل،  سبقت اإلسالم

 وحترق بالنار املدينة، سيف وحترقها بكل ما فيها من ائها حبد السيف جتمع كل أمتعتها إىل وسط ساحتهاحبد ال

  .) بعدفتكون تالً إىل األبد ال تبىن، هلكإمتعتها كاملة للرب أوكل 

إذا خرجت للحرب على عدوك وأريت خيالً ومراكب قوم أكثر منك فال (: صحاح العشرينوورد يف اإل

ن مل تساملك إ و،فكل الشعب املوجود فيها يكون لك للتسخري ويتسعبد لك، هلكإألن معك الرب  ،ختف منهم

وأما النساء ، هلك إىل يدك فاضرب مجيع ذكورها حبد السيفإوإذا دفعها الرب ، وعملت معك حرباً فحاصرها

، هلكإدائك اليت أعطاك الرب فتأكل غنيمة أع، واألطفال والبهائم وكل ما يف املدينة كل غنيمتها فتغنمها لنفسك

هلك نصيباً فال تستبق منها نسمة إأما مدن هؤالء الشعوب اليت يعطيك الرب ، هكذا تفعل يف مجيع املدن البعيدة جداً

  .)ما

 ما عرف من التعصب ال ضد املسلمني ىإن احلملة الصليبية األوىل تركت يف التاريخ أقس(: ويقول جيبيون

فإن الصليبيني خدام الرب يوم أن استولوا على البيت املقدس رأوا أن يكرموا ، بل ضد مسيحي الشرق، فحسب

وألقوا ، فقد حطموا رؤوس الصبيان على اجلدران، مل يرمحوا الشيوخ وال األطفال، الرب بذبح سبعني ألف مسلم

لريوا هل ابتلع أهلها وبقروا بطون احلوامل ، وشيوا الرجال على النار، األطفال الرضع من أسوار املعاقل واحلصون

وقد شوهد القاصد الرسويل ، ومل تنته إال ملا أعياهم األجهاد من القتل، واستمرت هذه املذحبة ثالثة أيام، الذهب

  .)نتصارمندوب البابا وهو يشارك يف هذا اال
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منهم مجاعة ، وقتل الفرنج يف املسجد األقصى ما يزيد على سبعني ألفاً(: ويروي ابن األثري هذه املذحبة فيقول

خذوا أو، وجاور بذلك املوضع الشريف ممن فارق األوطان، كثرية من أئمة املسلمني وعلمائهم وعبادهم وزهادهم

خذوا تنوراً من فضة أو،  وزن كل قنديل ثالثة آالف وستمائة درهم،من عند الصخرة نيفاً وأربعني قنديالً من الفضة

، ومن الذهب نيفاً وعشرين قنديالً، لقناديل الصغار مائة ومخسني قنديالًخذوا من اأو، وزنه أربعون رطالً بالشامي

  ).ال يقع عليه اإلحصاء وغنموا ما

 فاحلروب الكونية يف هذا القرن كانت مثاالً مروعاً ،وهذه الوحشية يف احلروب ال زالت مستمرة إىل يومنا هذا

كما أن مذابح للصهيونية يف فلسطني ، اهد على ذلكوما جرى ملدينيت هروشيما وجنازاكي خري ش، للتدمري واهلالك

وقتل للمحارب وغريه على حد ، بادة ال تعرف رمحةإولبنان برهان آخر على أن احلروب يف منطق غري املسلمني 

  .سواء

  

  ))منطق املسلمني يف احلروب((

واحترام ، والعدل واحلق، اةواملساو خاءدين اإل، أما منطق املسلمني يف احلرب فهو املنطق الذي ينبثق من دينهم

تباعها أألن الديانة احلقيقية ال تأمر ، ومن مث كانوا يف حروم أبعد الناس عن ممارسة العنف واإلبادة، آدمية اإلنسان

  .دون أن خيرجوا عن حدود إنسانيتهم، وينتصروا ملبادئهم، بل تأمرهم أن يدافعوا عن أنفسهم، نتقامبالتشفي واال

وهي صور تتجلى فيها اإلنسانية بكل ، مي مليء بالصور الرائعة لألخالق اإلسالمية يف احلربوالتاريخ اإلسال

وكانت تلك الصور سبباً قوياً من األسباب الكثرية اليت جعلت الشعوب تقبل أفواجاً ، والرمحة بكل صورها، معانيها

  رانظ، على اعتناق اإلسالم
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لقد كتبوا ، لوا للجيش اإلسالمي عند ما بلغ األردن وعسكر بهماذا قا،  املسيحيني يف األردنيلا إىل األه

 لنا وأرئف بنا وأكف ىفأنتم أو، وإن كانوا على ديننا، يا معشر املسلمني أنتم أحب إلينا من الروم: خياطبون العرب

  .ولكنهم غلبونا على أمرنا وعلى منازلنا، عن ظلمنا وأحسن والية علينا

 ذلك ملا كانت )صلى اهللا عليه وآله(ولو أراد النيب ، ه الناس على اعتناق اإلسالمكراإومل يكن مهمة املسلمني 

أو أن ، وماذا مينعه من أن يكره اليهود على اعتناق اإلسالم، هناك حاجة ألن يربم عهوداً ومواثيق مع اليهود يف املدينة

ال شيء مينعه من فعل ،  اجلزيرة العربيةواملسلمون هم القوة األوىل يف، إنه رجل الدولة األول، يبيدهم عن آخرهم

  .)١(﴾ال ِإكْراه ِفي الديِن﴿:  األمر اإلهليذلك إالّ

هود يلل، نيعوف أمة مع املؤمن هود بينين إو (:نةي قدم املدنيهود حيلل) صلى اهللا عليه وآله( عهده لقد جاء يف

  .)٢()هتإنه ال يرتغ إال نفسه وأهل بيف، أو أمث إال من ظلم، وأنفسهم موأمواهل، نهمي دنينهم وللمسلميد

وغريه من ) صلى اهللا عليه وآله(تلك هي حرية العقيدة يف اإلسالم اليت تنجلي يف مواقف كثرية للرسول 

  .الصحابة

 : حني قال، لنصارى جنران يف اليمن)صلى اهللا عليه وآله(ولعل من بينها أيضاً ذلك العهد الذي أعطاه الرسول 

 وال ، ال يغري أسقف من أسقفيته، على أمواهلم وأنفسهم وأرضهم وملتهم، جوار اهللا وذمة رسولهبأا وحاشيتها يف

  .)٣ (ومن سأل حقاً منهم بينهم النصف غري ظاملني وال مظلومني، وال كاهن عن كهانته، راهب من رهبانيته

لسيف مل يكن له دور يف نشر وأن ا، نتشار اإلسالم باحلجة واإلقناعاومن أعظم الدالئل وأقواها على تأكيد 

  الديانة اإلسالمية ما حدث 

                                                

  .٢٥٦: سورة البقرة )١(

)٢( .  

)٣( .  
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وذلك عندما هجم ، وزعزعت الدولة اإلسالمية، يف القرن السابع اهلجري من حوادث هدت الكيان اإلسالمي

ونسفوا كل ، ودمروا مدا وقراها، وأعملوا يف أهلها القتل والسلب والنهب، على البالد اإلسالمية املغول والتتر

بل ما ، وكانت تلك احلوادث من أكثر ما نزل باملسلمني من خطوب،  احلضارة اليت شيدا الدولة اإلسالميةمظاهر

  .نزل باإلنسانية عامة

  : فقال،  تدل على عظم الفادحة وجسامة اخلطب، ابن األثري كالمه على هذه احلوادث مبقدمة حزينةأولقد بد

فأنا أقدم إليه رجالً وأؤخر ،  كارهاً لذكرها،ادثة استعظاماً هلالقد بقيت عدة سنني معروضاً عن ذكر هذه احل(

فيا ليت أمي مل ، ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك، فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي اإلسالم واملسلمني ى،أخر

مث ، متوقفإال أين حثين مجاعة من األصدقاء على تسطريها وأنا ،  ويا ليتين مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً،تلدين

 واملصيبة الكربى اليت عقمت األيام ىهذا الفعل يتضمن ذكر احلادثة العظم:  فنقول،رأيت أن ترك ذلك ال جيدي نفعاً

إن العامل مذ خلق اهللا سبحانه وتعاىل آدم إىل : فلو قال قائل، عمت اخلالئق وخصت املسلمني،  عن مثلهاوالليايل

  .ى انته)إن التواريخ مل تتضمن ما يقارا وال ما يدانيهاف، اآلن مل يبتلوا مبثلها لكان صادقاً

إال أم مل يستطيعوا  ى،ومع أن املغول استطاعوا أن يفنوا املاليني من البشر ويهدموا مئات املدن وآالف القر

أن يطفئوا شعلة اإلسالم اليت ضلت مشتعلة يف نفوس من بقي من املسلمني الذين استطاعوا وهم مغلوبون أن 

  . وينافسوهم يف اكتساب قلوب هؤالء الغجر الذين كانوا يدينون بالشامانية،ارعوا مبشري البوذية واملسيحيةيص

  والشامانية عبارة 
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عتقاد بوجود عامل حمجوب هو عامل اآلهلة والشياطني وأرواح  سيبرييا يتميز باالعن دين بدائي من أديان مشايل

 أ وهو كاهن يستخدم السحر ملعاجلة املرضى ولكشف املخب،للشاهان وبأن هذا العامل ال يستجيب إال ،السلف

  . والشامانية تعترب أيضاً دين بعض الطوائف من هنود أمريكا احلمر،ولليسطرة على األحداث

 ةوما هي إال سنوات حافلة باملساجالت واملناقشات الدينية بني أنصار تلك الديانات حىت استطاع أولئك الدعا

 حمطمني بذلك ،أولئك الفاحتني اجلدد  أن جيذبوا إىل حظرية اإلسالم،ر املغول شوكتهم وأزالوا كيامالقلة الذين كس

  .وقام على السيف من أنه دين انتشر، كل التهم واألباطيل اليت يروجها أعداء اإلسالم

  .)ظاهرة انتشار اإلسالم(انتهى ما يف كتاب 

،  أدم على ذلك)صلى اهللا عليه وآله( أن الرسول ، املسلمنينتقام عندويؤيد ما ذكره من عدم حس اال: أقول

  : منقولة عن الوسائل واملستدرك،وإليك بعض الروايات يف ذلك، كما فعله هو يف حروبه وغري حروبه مع أعدائه

  

  ))احلروب والسرية النبوية العطرة((

 إذا أراد أن )صلى اهللا عليه وآله(ول اهللا كان رس:  قال،)عليه السالم( عن أيب عبد اهللا ،فعن أيب محزة الثمايل

وال ، وعلى ملة رسول اهللا ويف سبيل اهللا وباهللا، سريوا باسم اهللا: مث يقول، يبعث سرية دعاهم فأجلسهم بني يديه

، إليهاإال أن تضطروا ، وال تقطعوا شجراً، مرأةاوال ، وال صبياً، وال تقتلوا شيخاً فانياً، وال تغدروا، وال متثلوا، تغلوا

فإن تبعكم ،  إىل أحد من املشركني وهو جار حىت يسمع كالم اهللامن أدىن املسلمني أو أفضلهم نظراوأميا رجل 

  .)١(واستعينوا باهللا،  فأبلغوه مأمنهوإن أىب، فأخوكم يف الدين

  :  قال)عليه السالم( عن أيب عبد اهللا ،وعن مسعدة بن صدقة

                                                

)١( .  
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مث يقول، مث يف أصحابه عامة،  يف خاصة نفسهعز وجل أمره بتقوى اهللا ،كان إذا بعث أمرياً له على سرية :

وال متبتالً يف ، وال تقتلوا وليداً، وال متثلوا، وال تغلوا، وال تغدروا، قاتلوا من كفر باهللا، ويف سبيل اهللا، اغزوا باسم اهللا

نكم ال تدرون لعلكم أل،  حترقوا زرعاًوال، وال تقطعوا شجرة مثمرة، وال تغرقوه باملاء، وال حترقوا النخل، شاهق

وإذا لقيتم عدواً للمسلمني أدعوهم إىل ، بد لكم من أكله ما الوال تعقروا من البهائم ما يؤكل حلمه إالّ، حتتاجون إليه

 ادعوهم إىل اإلسالم فإن دخلوا فيه فاقبلوا منهم، فإن هم أجابوكم إليها فاقبلوا منهم وكفوا عنهم، إحدى ثالث

 وإن أبوا أن يهاجروا واختاروا ،وادعوهم إىل اهلجرة بعد اإلسالم فإن فعلوا فاقبلوا منهم وكفوا عنهم، ا عنهموكفو

 وال ،عراب املؤمننيأ جيري عليهم ما جيري على ،عراب املؤمننيأديارهم وأبوا أن يدخلوا يف دار هجرة كانوا مبرتلة 

 فإن أبوا هاتني فادعوهم إىل إعطاء اجلزية عن يد، هاجروا يف سبيل اهللاجيري هلم يف الفيء وال يف القسمة شيئاً إال أن ي

   . احلديث)١( عليهمعز وجلوإن أبوا فاستعن باهللا ، وكف عنهم عطوا اجلزية فاقبل منهمأفإن ، وهم صاغرون

 ز وجلعإن اهللا :  فقال، الناس يف صفني)عليه السالم(حرض أمري املؤمنني :  قال،ويف حديث مالك بن أعني

وجعل ، واجلهاد يف سبيل اهللا، اإلميان باهللا: اخلري على ويشرف بكم، قد دلكم على جتارة تنجيكم من عذاب أليم

إن اهللا حيب الذين يقاتلون يف سبيله صفاً ﴿: عز وجلوقال ، ومساكن طيبة يف جنات عدن، ثوابه مغفرة للذنب

    إىلوصلبنيان املرصا فسووا صفوفكم ك،)٢(كأم بنيان مرصوص﴾
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وال ، وال تدخلوا داراً، وإذا وصلتم إىل رحال القوم فال تكوا ستراً، وال متثلوا بقتيل :)عليه السالم( أن قال

كم ءوسبنب أمرا، وإن شتمن أعراضكم ىمرأة بأذاوال يجوا ،  ما وجدمت يف عسكرهمتأخذوا شيئاً من أمواهلم إالّ

وإن كان الرجل ، وقد كنا نؤمر بالكف عنهن وهن مشركات،  والعقولفإن ناقصات القوى واألنفس، كمءوصلحا

  .)١(ليتناول املرأة فيعري ا وعقبه من بعده

، وقبض على عائشة،  أنه سار يف أهل اجلمل ملا قتل طلحة والزبري)عليه الصالة والسالم(وعن أمري املؤمنني 

، ومن ألقى سالحه فهو آمن، وال تتبعوا مدبراً، جريحال جتهزوا على : هكذا نادى مناديه، وازم أصحاب اجلمل

حىت مجع إليه ، وتعال يا فالن، تعال يا فالن: مث قال،  الشهباء فركبها)صلى اهللا عليه وآله(مث دعا ببغلة رسول اهللا 

ه حىت فساروا هم حول، ولبسوا املغافر، وتقلدوا السيوف، قد شكوا األترسة، كلهم من مهدان، زهاء ستني شيخاً

فلما نظرن إليه صحن صيحة واحدة ، ففتح له فإذا هو بنساء تبكني بفناء الدار، فاستفتح، انتهى م إىل دار عظيمة

ودخل ومسع بينهما كالم شبيه ، ففتح له باا، فلم يقل هلن شيئاً وسأل عن حجرة عائشة، هذا قاتل األحبة: وقلن

: فقال، فأتته مسرعة،  يا صفيةإيلّ : خرج فنظر إىل امرأة فقال هلا)يه السالمعل(نه إمث ، ال واهللا وبلى واهللا، باملعاذير

ومن يف هذه، ولو كنت قاتل األحبة لقتلت من يف هذه احلجرة، أال تبعدين هؤالء النساء يزعمن أين قاتل األحبة ،

وال ،  سكنتالدار صائحة إالّ فما بقيت يف ،فذهبت إليهن،  بيده إىل ثالث حجر)عليه السالم( أوأوم، ومن يف هذه

  قال ،  قعدتقائمة إالّ
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ويف األخرى مروان ، وكان يف إحدى احلجرات عائشة ومن معها من خاصتها: وهو صاحب احلديث، األصبغ

،  فهال بسطتم أيديكم على هؤالء:فقيل لألصبغ، ويف األخرى عبد اهللا بن الزبري وأهله، بن احلكم وشباب من قريش

وحددنا أبصارنا حنوه ، قد ضربنا بأيدينا إىل قوائم سيوفنا: قال، فلم استبقيتموهم، وا أصحاب القرحةأليس هؤالء كان

  .ى انته،)١( فما فعل وواسعهم عفواً، لكي يأمرنا فيهم بأمر

ار ملاع إىل لزوم تبين الدولة اإلسالمية وقبلها التيوإمنا اكتفينا منه ذا القدر لإل، والكالم يف هذا الباب طويل

  .اإلسالمي الالعنف حىت يف حال السيطرة والقوة واملنعة

  

  ))الالعنف أقوى تأثرياً((

، فكذلك الالعنف  من اجلسدىفكما أن الروح أقو، وال خيفى أن سالح الالعنف أمضى من سالح العنف

عليه ( إبراهيم عنف وهلذا السبب أسقط ال، ولذا فهو أقوى من سالح اجلسد الذي هو من املادة، ألنه سالح الروح

،  عنف هريدوس)عليه السالم(وال عنف عيسى ،  عنف فرعون)عليه السالم(وال عنف موسى  ، عنف منرود)السالم

  .إىل غري ذلك،  عنف صناديد املشركني)صلى اهللا عليه وآله(وال عنف الرسول 

 ولعله لذا يسمى مثل ،ياًبد وأن خيضع له عدوه مهما كان قوياً وعاتمتكن اإلنسان من سالح الالعنف الوإذا 

، نه مبجرد أن وضع اإلنسان نفسه أمام اآلخرين يضعون هم أنفسهم أمامهإحيث ، ذلك بالتواضع من باب التفاعل

 أما تضارب فمعناه ،به اآلخرفضارب معناه ضرب أحدمها اآلخر فضر، فيسمى بالتواضع وهو أبلغ من باب املفاعلة

   وهلذا ،)٢(ويف مجيع األحوال متواضعاً: ويف دعاء الكميل، حدأن كليهما تقابال بالضرب يف وقت وا
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 يأمر بتقدمي الطرف األيسر من الوجه إىل الصافع خده )عليه الصالة والسالم(السبب نرى أن عيسى املسيح 

العمل ن مثل هذا إحيث ، بل يريد سحب الظامل إىل دائرة العدل والفضيلة، فإنه مل يرد بذلك تشجيع الظامل، األمين

ويا هلا ، وينتهي إىل تواضع الظامل أمام املظلوم، يوجب يف نفس الصافع عاصفة قوية من اهليجان إىل جانب املصفوع

 إىل جانب دفيسحب اخلصم الل، ة أن يتمكن اإلنسان من االنتصار اهلينء املستمر بسبب معاناة قليلةيتعالمن حكمة م

  : مجلة ذا الصدد نذكرها هنا تتميماً للفائدة)مإىل حكم اإلسال(وقد ذكرنا يف كتاب ، مبادئه

،  وهذا أيضاً يف مكانة بالغة األمهية،يف اليت تبىن عليه الدعوة إىل حكم إسالمي والالعنف هو ثالث األثا...

 والالعنف يتجلى يف، وإن مسحت الفرصة والالعنف حيتاج إىل نفس قوية جداً تتلقى الصدمة بكل رحابة وال تردها

والالعنف ، فالالعنف يف اليد أسهل من الالعنف يف اللسان، ها أسهل من اآلخر اليد واللسان والقلب، وأحدكل من

ومعىن الالعنف أن يعاجل اإلنسان األشياء سواء كان بناًء أو هدماً بكل لني ورفق ، يف اللسان أسهل منه يف القلب

،  أما الالعنف يف اليد،ع على اجلسم املتأمل حىت يطيبفهو مبثابة البلسم الذي يوض، حىت ال يتأذى أحد من العالج

وأن ﴿: قال سبحانه، ولو كان له رد االعتداء، فهو أن ال ميد اإلنسان يده حنو اإليذاء ولو بالنسبة إىل أقوى خصومه

 ما وال جير عليه آلة نارية أو خشبة أو، به إن ضربهوال يضر، فال يلطم خصمه إن لطمه ،)١(﴾ىتعفوا أقرب للتقو

  .أشبه

والوقاية ، فهو وقاية ال عنف، نعم ليس من معىن الالعنف أن ال يقي اإلنسان جسمه من الصدمة املوجهة إليه

  وقد كان هذا ، وهذا الالعنف اليدوي ضرورة حمتمة بالنسبة إىل من ال قوة له لنجاح الدعوة، من الالعنف
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 كما يف )عليه الصالة والسالم( املسيح ففي تعليم عيسى،  عاقلأسبيل كل مصلح عظيم أو صاحب مبد

بل إذا لطم على خده األمين فليأخذ ،  أن ال يرد لطمة بلطمة)عليهم السالم(األحاديث املروية عن األئمة املعصومني 

  .خده األيسر استعداداً للطمة الثانية

  

  ))إشكال وجواب((

  . ارمؤن ذا مما جيرإ: هنا ينربي أناس ليقولوا

تصور أنك ،  هذه احلالة يف نفوس ألد اخلصماءأأرأيت أي عكس عمل ينش، ذا مما يردع ارمن إ: واجلواب

فأي انفعال نفساين حيدث هذا الكالم  ى،وإن شئت ضربتين ضربة أخر: فقال بكل رحابة، ضربت شخصاً ضربة

  .ي ضربة أخرى يف نفسك أنت أيها الضاربقخصوصاً إذا تبعه االستعداد لتل

عليه ( من يقيس حاله يف االعتداء عليه حبال عيسى على هذه احلكمة البالغة ليس عليه إالّإن من يستشكل 

  .بد له من إجناز دعوتهوكان ال، العظيم الذي أحاط به األعداء) السالم

هل كان يرد ) صلى اهللا عليه وآله( فما تقول يف نيب اإلسالم حممد )عليه الصالة والسالم(ودعنا عن عيسى 

فحني كان أبو هلب حيصبه ، ات اليدوية بكل رحابةءن التاريخ يشهد بأنه كان يتجرع االعتداإ،  مكةاإليذاء يف

، وكافر آخر يفرغ على رأسه الكرمي سال الشاة وهو يف الصالة، وأم مجيل تلقي يف طريقه األشواك، باحلجارة

 ،وفالن وفالن، ل يشج رأسه بقوسوموىل أيب جه، وزائغ يلقي القذارة يف طعامه، ومشرك يبصق يف وجهه الطاهر

 فهل ،)عليهم السالم(وهكذا كان نوح ولوط وإبراهيم وإمساعيل ، )١(هد قومي فإم ال يعملونأاللّهم : كان يقول

  أو هل وجدت يف تاريخ ، به حىت يغمى عليهليضرب من كان يضررفع يده ) عليه السالم(مسعت أن نوحاً 
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رد لطمة أبيه آزر بلطمة ) عليه السالم(أو هل قرأت أن إبراهيم ، داء قومه باليدرد اعت) عليه السالم(أن لوطاً 

إىل غريهم ، صادق الوعد رفع يده على من كشط فروة رأسه) عليه السالم(أو هل رأيت أن إمساعيل ، مماثلة

  . ألن الدعوة حتتاج إىل إتباع سبيل الالعنف الذي أول مظهره يف اليدن ذلك ليس إالّإ، وغريهم

أرأيت لو ضرب شخص إنساناً ، ويؤلب على أعدائه الناس، والالعنف اليدوي سالح جيلب إىل الداعي النفوس

ن امليل إىل املظلوم حقيقة كونية اختذها إ، آخر مبحضر منك مث مل يرد املضروب االعتداء فمع من مييل قلبك

  . اإلصالحئاملصلحون العظام لوصول سفينتهم إىل شاط

 أن أكون مظلوماً عليه السالمتعلمت من احلسني : (ي الذي هو أحد حمرري اهلند قولهوحيكى عن غاند

  .)فانتصر

بل يبعث بالرمحة يف قلب املعتدي ،  فقطإن عدم رد االعتداء للمصلح ال أنه يبعث بالرمحة يف قلوب سائر الناس

لب قلب املعتدي ليحمل شفقة ورمحة بعد ما فإذا اعتدى إنسان على آخر فلم يرد املعتدي عليه كيالً باملثل انق، أيضاً

خذ  وآية ﴿)١(﴾فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم﴿: وقد خيلط أناس بني آييت، كان مليئاً بالغضب والعنف

فإن ذلك  كيف ميكن أن يؤمر اإلنسان بعدم رد االعتداء: فيقول،  مع أن لكل منهما جماالً غري جمال اآلخر)٢(﴾العفو

ن الرمحة على النمر احلاد إ( ويستشهد بالبيت الفارسي الذي ترمجته ، املعتدين أو فسادهم أكثر فأكثرمما يسبب غلواء

  .)ظلم على األغنام) (األنياب

بينما ال متلك ، وباألخص إذا قاومتها قوى هائلة، فالدعوة حتتاج إىل قدر كبري من السلم، لكن لكل شيء جمال

  ال يصدق ويف هذا ا،  احلقالدعوة شيئاً إالّ
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  : قول الشاعر

  إذا مل جتد غري األسنة مركباً

   ركوافما حيلة املضطر إالّ

 فإذا رد االعتداء باملثل أو أقل من املثل أليس جير ذلك ،أرأيت لو اعتدى على صاحب الدعوة إنسان ميلك سيفاً

 أم ،صدمة إبقاًء على روحه ودعوتهأن يتلقى ال، وأيهما تراه خرياً، إىل أن يرفع صاحب السيف سيفه ليضرب الداعي

الً وخباباً ومسية بر بالص كان ي)صلى اهللا عليه وآله(ولذا نرى نيب اإلسالم العظيم ، يردها ليزهق روحه وتبطل دعوته

بل ذلك ألن ، ليس ذلك ألن رد االعتداء غري صحيح، هم ممن ترد عليهم الصدمات املرهقة من الكفاروعماراً وغري

  .صاحب الدعوة ينقض الغرضرد االعتداد ل

ات الوحشية وإن تربع بالعفو يف كثري من ءولذا حني قبض اإلسالم على السيف وضع حداً للفوضى واالعتدا

وهب أنك يف دعوى مع خصم مشاكس تريد ، وقد تقدم أن ذلك من باب األهم واملهم، األحيان حني مل يكن ضاراً

 فهل من العقل أن ،ه لو رددته سبب ايار الدعوى واستملك الدار مث علمت أن،إنقاذ دارك من يده واعتدى عليك

وهذا ، ن العقل واملنطق يؤيدان األول تأييداً مطلقاًإ، متلك أعصابك بأن ال ترفع إليه يداً أم األصوب أن ترد االعتداء

 ،)٢(﴾ِه ِإلَى الَّذين عاهدتم ِمن الْمشِركنيبراَءةٌ ِمن اللَِّه و رسوِل﴿و ،)١(﴾ال ِإكْراه ِفي الديِن﴿: وجه اجلمع بني آييت

  .إىل سائر آيات القتال

فإنه يسبب ،  حني ال حيمل قوة أو يريد تقدماً يكون من السخف أن يكره أحداً على اعتناق املبدأأن املبدإ

يث يف األرض فساداً أما إذا محل القوة أو اشتغل باألهم فمن السخف حينئذ أن يهمل املفسد يع، الفشل الذريع

  . وهناك تفسري آخر لآلية الكرمية،وطغياناً
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  ))الالعنف اللساين((

ولذا ترى كثرياً ما ال يستعد اإلنسان على أن ، أما الالعنف اللساين فهو أصعب بكثري من الالعنف اليدوي

وذلك ألن اللسان ال عواقب له ،  بينما يستعد أن يسلقه بلسان حاد ويهمزه ويلمزه،يضرب أحداً أو يطلق عليه النار

بينما اليد هلا من العواقب ، يف الدنيا غالباً حىت خياف اإلنسان من شروره إذا أطلقه بالسباب والطعن وما إليهما

  .الوخيمة الشيء الكثري

 أرأيت يف كثري من األحيان يطلق الرجل لسانه على اجلهاز احلاكم بينما إذا وقع يف خمالب الشرطة فانقض عليه

  .ضرباً ولطماً ال يرد االعتداء

،  والدعوة وبني عدم االعتداء خوفاً من االعتداء األكثرأوال خيفى أنه فرق بني عدم االعتداء حتفظاً على املبد

وإال فأي عاقل يقدم على ،  أن يكون حبيث ال يتمالك على أعصابهفإن الثاين شأن كل ضعيف يف خمالب قوي إالّ

فإنه فضيلة نفسية يركبها ، وهذا ما ميارسه اإلنسان يف أيدي الشرطة خبالف األول، نتقامضرر أكثر مبجرد شهوة اال

  .يار الدعوة ال خوفاً من العقابااإلنسان خوفاً من 

 خبالف الضعيف يف خمالب ،ممن ينقض عليه ضرباً وصدمةً  وأرفع ضمرياً، وأربط جأشاً،فالالعنفي أقوي نفساً

  .القوي

 سواء كان ،عنف اللساين هو أن يزم اإلنسان لسانه ويلجم كالمه عن النيل من املعتدي فالال،وعلى أي حال

  .وصعب قياده،  وهو فضيلة كربى يلزم على أصحاب الدعوة أن ميارسوها وإن خشن مركبه،معتدياً بيد أو لسان

والتنكب عن طريق  إىل الصمت أ من إذا كيل له السباب والتهم التج،وأقوى من مجيع الذين يردون االعتداء

  :وأما قول الشاعر ،واإلسالم أن يعلو، املقابلة حتفظاً على الدعوة أن تتقدم

  ئة امرءلسانك ال تبدي به سو

  لسنأات وللناس ءفكلك سو
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  وعينك إن أهدت إليك معايباً

  من الناس قل يا عني للناس أعني 

  .وبينه وبني الالعنفي بون شاسع، فهو يرمي إىل غري الالعنفي

اها ِإالَّ ما يلَقَّو*  بينه عداوةٌ كَأَنه وِلي حميمسن فَِإذَا الَّذي بينك و ِهي أَح ادفَع ِبالَّيت﴿:  القرآن احلكيمويف

وا وربص ظيٍمالَّذينظٍّ علَقَّاها ِإالَّ ذُو حإنسان أن إذ كيف يقدر ، له الكون حظاً عظيماًإيسميه ،  إنه حظ،)١(﴾ما ي

  . إذا كان ذا حظ عظيم وإالّ، إذا كان صابراًطراء إالّ والتنقيص باإل، والقدح بالثناء،يرد السب باملدح

اللّهم صل على حممد وآل : ( املعروف بدعاء مكارم األخالق)عليه الصالة والسالم(ويف دعاء اإلمام السجاد 

 من ئوأكاف، وأثيب من حرمين بالبذل،  بالربوأجزي من هجرين، حممد وسددين ألن أعارض من غشين بالنصح

  .)٢()وأغضى عن السيئة، وأن أشكر احلسنة، وأخالف من اغتابين إىل حسن الذكر، قطعين بالصلة

ويصل من ، ويبذل ملن حرمه، ويرب من هجره، فاملسلم مبا هو مسلم ينتدبه اإلسالم إىل أن ينصح من غشه

اعي املصلح الذي يريد تطهري بالد اإلسالم من االستعمار الفكري فكيف بالد، ويثين على من اغتابه، قطعه

وهذا هو السالح ، فإنه حيتاج إىل هذا السالح أكثر من كل أحد، والعسكري واالقتصادي والثقايف وغري ذلك

  .الوحيد لألعزل يف قبال املتسلحني الذين أغرقوا أنفسهم يف احلديد والنار والذرة واهليدروجني

 فمروا جبماعة من اليهود ، أنه كان يسيح مع بعض تالميذه)عليه الصالة والسالم(سى املسيح  عن عيىويرو

عليه (قال املسيح ، يا روح اهللا إم يسبونك فتقول فيهم خرياً:  قال بعض التالميذ،فقال فيهم خرياً، فقالوا فيه سوءاً

  أعظم ) نعم كل ينفق مما عنده: ()السالم

                                                

  .٣٥ ـ ٣٤: ورة فصلتس )١(

)٢( .  
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أما من انطوى ،  السب والوقيعةفمن امتأل سباً وقذارة ال خيرج من فيه إالّ، ا من حكمةوأكرب  ،ا من كلمة

  . اللطف والثناء واملدح واإلطراءعلى اخلري واحلكمة والفضيلة والرفعة فال خيرج من فيه إالّ

صلوات اهللا ( وسائر األنبياء  وإبراهيم وحممد والكليم  من غري فرق بني املسيح،م األنبياءتعالىهكذا كانت 

 ،وشقت طريقها يف مزدحم املادة واجلاه والقوة والسلطة،  وذه اخلطة جنحت دعوات اإلصالح،)مجعنيأعليهم 

وإا وحدها مصباح اإلنسان الوضاء الذي ينري الطريق ، حيث تتبخر األموال والسلطات، لتبقى خالدة خلود اإلنسان

  . ظلماً واعتداًءةاجلبابرة والطغاأمامه يف ظلمات احلياة احلالكة اليت تنشرها 

ولوال تسلح األنبياء ومن إليهم ذا السالح كانت الدعوة جديرة بأن تقرب يف مهدها على يد أصحاب املادة 

  .والقوة

 يف قصة معروفة أن شامياً رآه راكباً فجعل يلعنه ويلعن أباه )عليه الصالة والسالم(وانظر إىل اإلمام احلسن 

 عليه فسلم عليه )عليه السالم(فلما فرغ أقبل اإلمام ،  ال يرد عليه)عليه السالم( واحلسن )والسالمعليهما الصالة (

ولو ، ولو سألتنا أعطيناك، فلو استعتبتنا أعتبناك، هتولعلك شب، أظنك غريباً أيها الشيخ: وضحك يف وجهه وقال

تاجاً حموإن كنت ، وإن كنت عارياً كسوناك، ناكوإن كنت جائعاً أشبع، ولواستحملتنا محلناك، استرشدتنا أرشدناك

أشهد : فلما مسع الرجل كالمه بكى وقال، وإن كان لك حاجة قضيناها لك، وإن كنت طريداً آويناك، أغنيناك

  .)١()اهللا أعلم حيث جيعل رسالته(أنك خليفة اهللا يف أرضه 

  )عليهم السالم(مة والقصص املماثلة لرد االعتداء باإلحسان يف سرية األنبياء واألئ

                                                

)١( .  
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وال نزال نرى يف القرآن احلكيم خري دعوة علمية وعملية إىل الالعنف ، أكثر من حتصى يف هذه العجالة

  :والسلم

  .)١(﴾ ِهي أَحسن  سبيِل ربك ِبالِْحكْمِة و الْموِعظَِة الْحسنِة و جاِدلْهم ِبالَّيت ادع ِإىل﴿: قال سبحانه

  .)٢(﴾ذا خاطَبهم الْجاِهلُونَ قالُوا سالماًِإو﴿: وقال

  .)٣(﴾ ِهي أَحسن ال تجاِدلُوا أَهلَ الِْكتاِب ِإالَّ ِبالَّيتو﴿: وقال

  .)٤(﴾فَِإنْ تولَّوا فَقُولُوا اشهدوا ِبأَنا مسِلمونَ﴿: وقال

  .)٥(﴾الْجاِهلنيخِذ الْعفْو و أْمر ِبالْعرِف و أَعِرض عِن ﴿: وقال

  .)٦(﴾ال تسبوا الَّذين يدعونَ ِمن دوِن اللَِّه فَيسبوا اللَّه عدواً ِبغيِر ِعلٍْمو﴿ :وقال

م و استغِفر فَِبما رحمٍة ِمن اللَِّه ِلنت لَهم و لَو كُنت فَظا غَليظَ الْقَلِْب الَنفَضوا ِمن حوِلك فَاعف عنه ﴿:وقال

م٧(﴾لَه(.  

  .)٨(﴾ال تِحبونَ أَنْ يغِفر اللَّه لَكُمفُوا ولْيصفَحوا أَلْيعو﴿: قالو

   . من اآليات والروايات،إىل غريها وغريها

  ))الالعنف القليب((

  .باًالالعنف يداً ولساناً وقل: فهو أصعب األقسام الثالثة،  وهو الالعنف القليب:أما الثالث

وكثرياً ما يسري العنف القليب ، ومعىن ذلك أن ال ميأل اإلنسان الداعي قلبه بالعنف بالنسبة إىل خصومه ومناوئيه

كما يف ،  ظهر يف فلتات لسانه وصفحات وجههإالّ  شيئاًؤفما نوى امر، وحركات األعصاب إىل مالمح الوجه

فال يكون مصداقاً لقول ، وال يزاول العنف قلباً ،وال يداً اناًيزاول العنف لسال فليواظب اإلنسان على أن ، )٩(احلديث

     :الشاعر

   به عسليأما اللسان فمطل

  أما القلوب زنابري وحيات

                                                
  .١٢٥: سورة النحل )١(

  .٦٣: سورة الفرقان )٢(

  .٤٦: سورة العنكبوت )٣(

  .٦٤: سورة آل عمران )٤(

  .١٩٩: سورة األعراف )٥(

  .١٠٨: سورة األنعام )٦(

  .١٥٩: سورة آل عمران )٧(

  .٢٢: سورة النور )٨(

)٩(.   
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  بد كال بل ال، مث هل يتمكن عنيف القلب أن خيفي عنفه أبداً



٨٩

  :كما يلمح إليه الشاعر، وأن يظهر عنفه ولو يف حالة غري اعتيادية

   والغضب للسر نافذتان السكر

  :فإن إخفاء ما يف القلب من املستحيل عادة على حد قول الشاعر

   من خليقة ئومهما يكن عند امر

علم وإن خاهلا ختفى على الناس ت  
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  ))االهتمام بالشباب((

 فإم،  االهتمام بالشباب:ام الدولةي قبل قيار اإلسالمي والت،ةيالدولة اإلسالم من أهم ما يلزم على ):مسألة(

مما ، حليويتهم واندفاعهم املتزايد، ونشاطهم أكثر من الثلث، على ما ذكره بعض علماء االجتماع ثلث اتمع غالباً

بل إىل ما يقارب ،  فاملهم من العاشرة تقريباً إىل فوق الثالثني،وال بعده ليس لإلنسان تلك احلالة قبل سن الشباب

  : تعددةوترك هؤالء يؤدي إىل الكوارث امل، األربعني

 ،ال تزول قدم عبد يوم القيامة حىت يسأل عن مخس: ويف احلديث،  ضياع هذه الطاقة اهلائلة بنفسها:األول

  .)١(وعن حبنا أهل البيت، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن شبابه فيم أباله، عن عمره فيم أفناه

  .منة فيهم عدم استفادة اتمع من مواهبهم وطاقام الكا:الثاين

، أخالقية وحنوها مما يعقب األعراض واألمراضلفساد بسبب األعمال الال إما با، احنرافهم إىل اهلدم:الثالث

مبا فيها من األديان املزيفة اليت صنعها ، جنذاب إىل األحزاب الشرقية والغربيةواال، واستعمال املواد املخدرة

آلة هدم اإلسالم واملسلمني وبالد اإلسالم يف سبيل املستعمر الشرقي أو وبالنتيجة تكون ، املستعمرون يف بالد اإلسالم

  .الغريب

وتوجيه ،  اهتماماً متزايداً بإعطائهم حاجام،ولذا فمن الواجب االهتمام بشأن الشباب من البنني والبنات

بل حباجة إىل ، وذلك ليس بالشيء اليسري، وصالح جمتمعهم، وصالح بالدهم، طاقام إىل حيث صالح أنفسهم

  وانعقاد  ةءعشرات املناهج البنا

                                                

)١( .  
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  : وذلك ممكن باتباع األمور التالية، وما إىل ذلك املؤمترات االستشارية

، ومريديه مقلديه فيكون لكل مرجع حزب من شباب،  تكوين األحزاب اإلسالمية التابعة للمراجع:أوالً

 الثقات الرتيهني ليأخذوا زمام أولئك الشباب الذين ويكون لدى املرجع مجاعة من املثقفني الدينيني والزمنيني

  . ألمور الشباب إدارة هذه اجلهة اخلاصةتويكون شأن أولئك الثقا، ينخرطون يف منظمة املرجع

بعضهم ، حيث لكل مرجع مجاعات حيفون به إلدارة شؤون املسلمني، ن املرجعووهذا شيء غري سائر شؤ

وبعضهم ،  وبعضهم ألجل جواب املسائل الواردة، ألجل إدارة شؤون الوكالءوبعضهم، دارة احلوزة العلميةإألجل 

 فيكون هذا ،وهكذا وبعضهم ألجل األمور املالية، ألجل أمور املؤسسات الدينية كاملساجد واملدارس وما أشبه

  .ويتعاون بعض هذه اجلماعات مع بعض، قترح ألجل إدارة أمور الشبابعض املبال

  إذا رأى طعاماً طيباً ال جينح إىل الطعام اآلسن الذي يهيئه له شبكات الغرب والشرقومن الواضح أن الشاب

وهذا األمر األول يكون ،  شأنه شأن كل جائع حيث يتناول الفاسد إذا مل جيد الطيب من الطعام والشراب،والفساد

  .عماداً لألمور التالية اليت نذكرها

شأن الشباب حسب خمتلف مستويام العمرية والثقافية واالجتماعية يئة املكتبات والكتب الالئقة ب: ثانياً

 واألشرطة واالت واجلرائد واإلذاعات والتلفزيونات وكذلك بالنسبة إىل سائر أنواع الثقافة من املنابر، وهكذا

  .والفيديوات وما أشبه ذلك

  هم احلاجات الثقافية من الروضة إىل اجلامعة يف ؤ إعطا:ثالثاً
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  . شؤوا وخصوصيااخمتلف

  .متهان إعطاء من يريد العمل منهم وال مال له رأس املال املناسب له ليقوم باالكتساب واالجتار واال:رابعاً

 ودار السكىن وحمل ،هم حاجام اجلسدية من الزوج أو الزوجة بالنسبة إىل البنني والبناتؤ إعطا:خامساً

  .الكسب وما أشبه ذلك

والنقابات ، واحلقوقيني، واألطباء، واحتاد احملامني، ات هلم من قبيل احتاد الطلبة يف املدارس عقد التنظيم:سادساً

  .وما أشبه ذلك، العمالية

   .وحنوها اتينيواحلس ل املساجدي هلم من قبينيانات العبادة والنشاط الدكم ري توف:سابعاً

هم دور ؤوهكذا إعطا، ات والصيدلياتهم احلاجات الصحية من قبيل املستوصفات واملستشفيؤ إعطا:ثامناً

  .ودور الوالدة وما أشبه هذه األمور الرضاعة واحلضانة

  . جعل أفراد حلل مشاكلهم العائلية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية وغريها:تاسعاً

الشباب فإن اإلشراف على ، وتزكيتهم من املهد إىل اللحد كما يف احلديث،  تعليمهم الكتاب واحلكمة:عاشراً

  .يستلزم ذلك

أن الشاب حتت لوضوح ، إن قبل حالة الشباب أو بعدها ال شأن للمرجع م بالنسبة إىل هذا البعد: فال يقال

  ات ءويف قبال هذه اإلعطا،  وأن يقرب،وأن يهرم، لدووأن ي، بد أن يتزوجالتنظيم املرجعي ال



٩٣

ويكون ذلك ، وكل حق يف قبال واجب، ل حقفإن كل واجب يف قبا، للشاب يلزم على املرجع األخذ منهم

  :ذه األمور

  .ن عبادام من قيامهم بالصلوات واحلج والصيام وغري ذلكو تنظيم شؤ:أوالً

 فإذا تدربوا وألفوا نفعوا ، إلزام من كان قابالً منهم بأخذ القلم والكتابة لدفع اإلسالم واملسلمني إىل األمام:ثانياً

  .وانتفعوا هم أيضاً

  .شبه ملن كان قابالً منهمأ إلزامهم بصعود املنابر وجعلهم وكالء وما اًثالث

 كالكفارات والنذور واملظامل ،شبه مما يتفق نادراًأستفادة من حقوقهم الشرعية كاخلمس والزكاة وما  اال:رابعاً

  .ض أمور الشباب أيضاً وصرفها يف مصاريفها الشرعية واليت منها بع،شبه هذه األمورأاملردودة وجمهول املالك وما 

  . صرف نشاطام يف البناء والعمران ألجل أنفسهم وألجل اآلخرين:خامساً

خصوصاً الفقراء ، ام كالطب واهلندسة واحلقوق وما إىل ذلك لنفع املسلمنيءستفادة من عطا اال:سادساً

  .ومن املعلوم أن الشباب جزء من هؤالء أيضاً، واملعوزين منهم

   .ستفادة منهم يف األمور الدينية مبا للكلمة من معىن وسيع يف احلوزات العلمية ألجل اال إدخاهلم:سابعاً



٩٤

والدينية باملعىن  والتربوية والسياسية قتصاديةواال جتماعية صب نشاطام يف خمتلف مناحي احلياة اال:ثامناً

  .به ذلكشأورمضان وما  واحلج ومراسيم األحزان الدينية حتفاالتوغريها كاال، األخص

 إدخاهلم يف خمتلف املراكز كالشورى من القرية إىل رئاسة الدولة مروراً بالشورى يف املعمل واملصنع :تاسعاً

  .واملطار والقطار واملستشفيات وغريها

 دينية كانت كاملساجد واملدارس واحلوزات ، تكليفهم برعاية خمتلف املؤسسات املتواجدة يف البالد:عاشراً

  .جتماعية وحنوها أو سائر أقسام املؤسسات اال،شبهأواملكتبات وما 

وبذلك يسحب ، ال آلة هدم وال طاقة حيادية عن األمرين، وبذلك يكون الشباب آلة بناء معنوي ومادي

ولو مل يكن ، وعن سائر املفاسد اليت يقع فيها الشباب، ة األنظمة الفاسدة الشرقية والغربيعن تلك البساط تلقائياً

  . كما جند كل ذلك يف كل بالد اإلسالم من غري استثناء،حزاب فاسدةداخالً يف أ

  

  ))مما حيتاجه الشباب((

  .شبه ذلكأاج الشباب إىل أمثال الدورات الرياضية واملخيمات الكشفية وما يومن الغين عن البيان احت

ستوى الشباب إىل اآلفاق كما أن من غري احملتاج إىل البيان أيضاً لزوم اهتمام التنظيمات املرجعية لترفيع م

 إال أن هذه املستويات غالباً متأل من جهة قلة مهة كثري ئفإا وإن احتاجت إىل املل، الرفيعة دون املستويات الواطئة

هتمام جبعل الشباب ن الشباب االوفالالزم على املرجعية املتولية لشؤ، من الناس أو عدم وجدام املؤهالت الكافية

  اج يحتفإن اال، ن رفيعة إىل غري ذلكمثقفني وأصحاب مه



٩٥

اج إىل القسم األول أشد وأكثر وعلى أكتافهم ميكن سد يحتجتماعي وإن كان إىل القسمني إال أن االاال

كما كانوا يف أول اإلسالم بإذن ، حىت يصل املسلمون إىل مقبض الزمام،  والترفعتعايلالنواقص والسري باألمة إىل ال

  .اهللا سبحانه

،  واألخالق الفاضلة،والورع ىوالتقو،  أن مجع الشباب حيتاج إىل أكرب قدر من الصرب والعلمىفمث ال خي

والصرب ، فإن الصرب مفتاح الفرج، خصوصاً بالنسبة إىل هذا العمل الشاق، والصرب جزء مهم بالنسبة إىل كل عمل

 وهل يتمكن كل أحد من ،)١(ن عزم األمور ذلك مر إنَّفَر وغَبن صملَوحيتاج إىل إرادة قوية وعزمية حديدية 

وبالصرب يتقدم كل متقدم من كل صنف ،  من العسلىوإن أورث عاقبة أحل،  من العلقمكال فالصرب أمر، الصرب

أو فلكياً أو مرجع تقليد أو   أو مهندساً أو طبيباً، أو خطيباً مصقعاً، أو شاعراً قديراً،سواء كان عاملاً بارعاً، وجهة

 ،خصوصاً يف هذا األمر الوعر جداً، جتماعيةفإذا كانت األعمال الفردية حتتاج إىل الصرب فكيف باألعمال اال، غريهم

ولذا نرى يف القرآن ، لتفاف حول الشبابهلا ورجاهلا ودعاياا تريد االك الشرق والغرب بكل أساليبها وماحيث شبا

  .)٢(﴾ا يوفَّى الصاِبرونَ أَجرهم ِبغيِر ِحساٍبِإنم﴿: قال سبحانه، والسنة تأكيداً بيناً حول الصرب

  .)٣(﴾تواصوا ِبالصبِرو﴿ :وقال

  .)٤(﴾أَيها الَّذين آمنوا اصِبروا و صاِبروا و راِبطُوا و اتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفِْلحونَيا﴿: وقال

  جان إىل صرب ومن املعلوم أن املرابطة وتقوى اهللا أيضاً حمتا

                                                

  .٤٣: سورة الشورى )١(

  .١٠: رسورة الزم )٢(

  .٣: ، سورة النصر١٧: سورة البلد )٣(

  .٢٠٠: سورة آل عمران )٤(



٩٦

   .)١(﴾ما صبرك ِإالَّ ِباللَِّهواصِبر و﴿: وقال سبحانه، متزايد

ومساعدة ، تمانكبالصرب وال: قال، ظفرت باألمر ة مباذاي مؤسس الدولة العباساخلراساين  مسلمل أليبيوقد ق

  .)٢(الزمان

 يف جسد ال رأس فيه كذلك ال خري خري وكما ال، الصرب من اإلميان كالرأس من اجلسد: ثي احلدوقد ورد يف

  .)٣(يف إميان ال صرب معه

 حبيث جتمع تلك املراكز شباب ،ويف صدد ذلك جيب جعل املراكز املرجعية كالوكالء وحنوهم يف كل بلد بلد

وبذلك ميكن الوصول إىل اهلدف املذكور بإذن اهللا سبحانه ، وتربطهم باخلط اإلسالمي الصحيح، كل بلد وقرية

هم  وعد املسلمني النصر على شرط نصر وقد.)٤(﴾الَّذين هم محِسنونَمع الَّذين اتقَوا و﴿ :فإن اهللا سبحانه ،وتعاىل

   .فإنه ال خيلف امليعاد،  واهللا صادق يف وعده،)٥(﴾يثَبت أَقْدامكُمصروا اللَّه ينصركُم وِإنْ تن﴿: قال سبحانه ،هللا تعاىل

ضح أن اجلهة اليت تريد مجع الشباب وإدخاهلم يف اخلط اإلسالمي حتتاج إىل نوعني من الصرب ومن الوا

  : أساسيني

نسان أحد الصربين فيستمر وكثرياً ما يتحمل اإل، ستمرار والثبات وصرب على اال،صرب األذى وتكبد املشاق

وبذلك ينفلت الزمام من يده وال ، أزيد منهاة مبثلها أو ءفيقابل اإلسا، لكنه ال يصرب على حتمل املشاق، على السري

   . واهللا املستعان يف ضبط النفس وحتمل الصربين إىل الوصول إىل النتيجة،حيصل على النتيجة

  

                                                

  .١٢٧: سورة النحل )١(

)٢( .  

)٣( .  

  .١٢٨: سورة النحل )٤(

  .٧: سورة حممد )٥(



٩٧

  

  ))املرأة وتويل األمور((

لكن حنن يف هذا املقام نذكر بعض األمر ، شرعاً حبث طويل حيتاج إىل كتاب مستقل  حول تويل املرأة:)مسألة(

  :وهو يشتمل على أمرين، إمجاالًفيه 

  .املوضوع :األول

  . احلكم:والثاين

وبعضها ليس من ،  مثل اإلمارة والرئاسة والقضاء)التويل(فال إشكال يف أن بعض أمور الدولة من : أما األول

  .ديرة شؤونأو م، أو مديرة مستشفيان، أو مديرة التعليم العايل هلن،  مثل أن تكون مديرة مدرسة للبنات)التويل(

  .من األشغال من هذا القبيل أو ما أشبه ،كما ال إشكال يف كوا إمامة مجاعة هلن

وإن مل يكن عرف أو كان العرف ، واملرجع العرف إن كان العرف واحداً، وبعضها مشكوك فيه موضوعياً

  .خمتلفاً فيه فاملرجع األصول العملية حسب املوازين الفقهية

 وإذا مل يكن كذلك بل هي عضوة ، إذا كانت موكلة إليها بنفسها يكون من التويلدارةن اإلأوسبب الشك 

 ، عليك أن تطعم فالناً: فإذا قال املوىل،ستقاللمن جهة انصراف التويل إىل اال، يف اإلدارة فهل ذلك من التويل أم ال

 عبارة أخرى عن كون ء يف شيومن جهة أن العضوية،  وهكذا سائر األلفاظ من هذا القبيل،ستقاللانصرف إىل اال

  .إن مل يكن مستقالًو فإنه يشمل الشريك، من قتل مؤمناً :كما إذا قال، اإلنسان العضو مثل املستقل يف األمر

وقد اختلفوا يف الداللة ، تدل ا غري واضحة الداللةسفالروايات اليت ميكن أن ي، وهو احلكم: وأما الثاين

  ، واملالك، والسرية، ىفال يبقى إال اإلمجاع املدع، فة السندباإلضافة إىل كوا ضعي، وعدمها



٩٨

  .واملركوز يف أذهان املتشرعة

وإن تعرض أكثرهم على عدم ، ن قليالً من الفقهاء تعرضوا لإلمارة والواليةإولو نوقش يف اإلمجاع حيث 

والشهرة تكفي يف جرب األخبار ،  لهبني من تعرض خصوصاً، إال أن الشهرة حمققة قطعاً، قضائها مما يستفاد منه املالك

وإن ناقش يف اكتفائها بعض أعالم العصر تبعاً لغريه يف أصل كفايتها جلرب اخلرب الضعيف  ى،الضعيفة على ما نر

  .السند

   :يؤيده ذكرناه من اجلرب أو ويدل على ما

  .فإنه كلي له مصاديق منها الشهرة، إذ الشهرة من أقسام التبني، )١(أآية النب

  .ستبانة عرفاًن الشهرة من االإ حيث ،)٢(واألشياء كلها على ذلك حىت يستبني أو تقوم به البينة: وايةور

 أن األول يدل على ما إذا كانت املشقة يف حتصيل الظهور ألنه من باب ،ستبانةولعل الفرق بني التبني واال

  .فعالستب ألنه من باب االلبينما الثاين من باب التدرج يف الط، التفعل

بتقريب أن الوثوق باملخرب طريقي إىل ، )٣(ال عذر ألحد من موالينا يف التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا: ورواية

  .ىفإذا حصل الوثوق باخلرب ولو من الشهرة كف، الوثوق باخلرب

بل ، لروايةفال خيص األمر شهرة ا، بقرنية ذيلها الدال على العلية، )٤(خذ مبا اشتهر بني أصحابك :رواية

  .يشمل الشهرة الفتوائية أيضاً

 أوىل بالعمل لدى العقالء من غري املشهور القوي ،فإنه يرى أن املشهور وإن كان ضعيف الطريق، أما العقل

فإذا أراد ، تعارف بني العقالءهو امل  كما،صطلح عليه بانكسار الرواية بسبب الشهرةيمما ، الطريق الضعيف العمل به

  لطبيب فرأوا أن هناك طبيباً يزدحم عليه أن يراجعوا ا

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  



٩٩

فمن غري ،  واآلخر حائز هلا لكن ال يراجعه العقالء إال قليالً،العقالء لكنه غري حائز على شهادة جامعية

ن ووكذلك حال املهندس واحملامي والقاضي واخلبري يف سائر الشؤ، املشكوك فيه لديهم أم يراجعون األول

 وإالّ، واستقرار سريم على ذلك بدون تغيري الشارع هلا، ية أو السياسية أو الزراعية أو غريهاقتصادجتماعية أو االاال

  . كاشف عن كونه ممضي من قبله،لوصل إلينا

ن الشهرة بني من تعرض له على عدم تويل املرأة األمور الثالثة املذكورة كافية يف املنع إذا حتقق إ :واحلاصل

   .ة اآليات وسند الرواياتوإن نوقش يف دالل، املوضوع

خر غري ما يوجب ن األوإذا قورن بتوليهن كل الشؤ ن الثالثةوومن الواضح أن عدم توليهن هذه الشؤ

فإنه كما ذكرناه يف ، بل بالعكس،  ال يوجب نفرن عن اإلسالم،وإعطائهن حقهن يف كل احلقول،  احملرمطختالاال

،  أو اضطراراً دفعاً،جهالً ختياراًامرأة متشي حتت لواء الغرب والشرق ابعض الكتب أن املرأة يف العصر احلاضر بني 

وبني من جعلها مكبوتة ال ، نزعاج منهماة يف غاية االأولذا فاملر، وفساد وآلة شهوة ومها جعالها بضاعة رخيصة

فإذا وجد القانون ، نزعاج فهي أيضاً مرتعجة منهم غاية اال،يعطيها حقها من العلم والزواج واملهنة والكرامة اإلنسانية

بل املرأة الغربية والشرقية أيضاً ،  ارتاحت)١(﴾أُمةً وسطاً﴿ :كما قال سبحانه، اإلسالمي الذي هو وسط بني األمرين

  .تتمىن أن تكون مثلها

ا فَضلَ اللَّه الرجالُ قَوامونَ علَى النساِء ِبم﴿ : هي قوله سبحانه، فاآليات اليت استدل ا لألمر،وعلى كٍل

  .)٢(﴾ بعٍض و ِبما أَنفَقُوا ِمن أَمواِلِهم بعضهم على

  ِللرجاِل ي علَيِهن ِبالْمعروِف ولَهن ِمثْلُ الَّذو﴿ :وقوله سبحانه

                                                

  .١٤٣: سورة البقرة )١(

  .٣٤: سورة النساء )٢(



١٠٠

  .)١(﴾علَيِهن درجةٌ

  .)٢(﴾ِخصاِم غَير مبٍنيهو ِفي الْ ينشؤا ِفي الِْحلْيِة وو منأَ﴿ :وقوله سبحانه

   .)٣(﴾ال تبرجن تبرج الْجاِهِليِة الْأُوىل بيوِتكُن و وقَرنَ يف﴿ :تعاىلوقوله 

سندوا أمرهم ألن يفلح قوم : )صلى اهللا عليه وآله(  مرسالً عن النيب، ما رواه حتف العقوليفه، اتيأما الروا

  .)٤(مرأةاإىل 

   .)٥(مرأةاال يفلح قوم وليتهم : )صلى اهللا عليه وآله( عنه ويف اخلالف مرسالً

  .ومها كما ترى ضعيفا السند

:  يقول)عليه السالم(الباقر بن علي مسعت أبا جعفر حممد :  قال، بسنده عن جابر بن يزيد اجلعفي،ويف اخلصال

بالتلبيةروال إجها، وال اتباع اجلنائز، ضاملري وال عيادة، مجاعة وال، مجعة وال، وال إقامة، ليس على النساء أذان  ،

، إمنا يقصرن من شعورهن، وال احللق، وال دخول الكعبة، وال استالم احلجر األسود، وال اهلرولة بني الصفا واملروة

  . وداللتها ضعيفة،)٦(وال تذبح إال من اضطرار، وال تستشار،  املرأة اإلمارةوال تويل، وال تويل املرأة القضاء

عليهم ( عن آبائه ، عن جعفر بن حممد،عن أبيه، وأنس بن حممد،  ما رواه محاد بن عمرو،لها يف الداللةومث

وال ، وال مجاعة، ليس على النساء مجعة ي عليا: )عليه السالم( لعلي )صلى اهللا عليه وآله( يف وصايا النيب )السالم

وال ، وال حلق، وال استالم احلجر، هرولة بني الصفا واملروةوال ، وال اتباع جنازة، وال عيادة مريض، وال إقامة، أذان

  .)٧(وال تستشار، تويل القضاء

                                                

  .٢٢٨: سورة البقرة )١(

  .١٨: سورة الزخرف )٢(

  .٣٣:  األحزابسورة )٣(

)٤( .  

)٥( .  

)٦( .  

)٧( .  



١٠١

 وال يضعف فيه إالّ،  الفاجريظرف فيه إالّ وال،  املاجليأيت على الناس زمان ال يقرب فيه إالّ: ويف ج البالغة

فعند ذلك يكون السلطان مبشورة ، الة على الناسوالعبادة استط، اًوصلة الرحم من ،يعدون الصدقة فيه غرماً، املنصف

  .)١(وتدبري اخلصيان وإمارة الصبيان النساء

لكن يف الداللة ، فتفويضها إليهن مطلقاً أوىل بالذم، وجه الداللة أنه إذا كانت السطنة مبشورة النساء مذمومة

  .على املنع تأمل

كم ؤوأغنيا، كم خياركمؤإذا كانت أمرا:  قال)هصلى اهللا عليه وآل(عن النيب   مرسالً)حتف العقول(ويف 

كم ؤوأغنيا، كم شراركمؤوإذا كانت أمرا، فظهر األرض خري لكم من بطنها، وأموركم شورى بينكم، كمءمسحا

  .)٢(لكم من ظهرها فبطن األرض خري، وأموركم إىل نسائكم، كمءخبال

وإياك :  قال)عليه السالم( إىل ولده احلسن )مالصالة والسالعليه ( علي  من كتاب: أيضاً)ج البالغة(ويف 

فإن شدة ، ياهنإوأكفف عليهن من أبصارهن حبجابك ، وعزمهن إىل وهن، فإن رأيهن إىل أفن، ومشاورة النساء

وإن استطعت أن ال يعرفن غريك ، وليس خروجهن بأشد من إدخالك من ال يوثق به عليهن،  عليهنىاحلجاب أبق

وال ، وال تعد بكرامتها نفسها، وليست بقهرمانة فإن املرأة رحيانة، ة من أمرها ما جاوز نفسهاوال متلك املرأ، فافعل

   .)٣(تطمعها يف أن تشفع لغريها

جوا النساء بأذى وإن شتمن يوال : لعسكره) عليه الصالة والسالم( أيضاً يف وصية له )ج البالغة(ويف 

أعراضكم وسبنب 

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  



١٠٢

وإن كان ، ن ملشركاتإو  إن كنا لنؤمر بالكف عنهن،لقوى واألنفس والعقولفإن ضعيفات ا، كمءأمرا

  .)١(الرجل ليتناول املرأة يف اجلاهلية بالفهر أو اهلراوة فيعري ا وعقبه من بعده

 بالكسر العصا أو شبه الدبوس من )اهلراوة( و، عبارة عن احلجر الذي يكسر به اجلوز أو مبقداره)الفهر(: أقول

  . ولعلهما كناية عن ضرا وإيذائها ذه األمور كما كانت عادة يف اجلاهلية،اخلشب

   .)٢(مرأة فهو ملعونا تدبره ئكل امر:  كما يف الكايف)عليه الصالة والسالم(وعنه 

أما أصل ، ألن كل واحد منهما ابتعاد عن اخلري، ويطلق يف احملرم واملكروه، بتعادومن الظاهر أن اللعن مبعىن اال

عليهم ( واألئمة )صلى اهللا عليه وآله(ولذا أكثر لعن رسول اهللا ، اخلري أو اخلري الكامل مع املنع من نقيضه أو بدونه

وقد ، شبه ذلكأأو ما ، أو ركب الفالة وحده، ونام يف سطح بغري حمجر،  ملن أكل زاده وحده)الصالة والسالم

ومل أجد من الفقهاء من حرم تدبري أمور الزوج ، )ب والسنناآلدا( و)البيع(ذكرنا تفصيالً حول اللعن يف كتايب 

  . أو ما أشبه ذلك،أو األخ بسبب أخته، بنتهاأو األب بسبب ، بسبب زوجته

خرجي أبداً فقد جعلتك ااآلن :  إىل أن قال،فنوديت يا حواء: )مستدرك الوسائل( كما يف ،وعن ابن عباس

  . نبياًنوال أبعث منك، ومل أجعل منكن حاكماً: إىل أن قال، ناقصة العقل والدين واملرياث والشهادة

فأخربين عن : قال) صلى اهللا عليه وآله( يف مسائل عبد اهللا بن سالم للنيب ، عن ابن عباس،وعن اختصاص املفيد

  آدم خلق من 

                                                

)١( .  

)٢( .  



١٠٣

لطالق بيد  ولو أن آدم خلق من حواء لكان ا،بل خلقت حواء من آدم:  قال،خلقت من آدمأو حواء  ،حواء

 ولو خلقت حواء من كله جلاز ،)١(بل من بعضه: قال، من كله أو من بعضه: قال، النساء ومل يكن بيد الرجال

  .)٢(القضاء يف النساء كما جيوز يف الرجال

، معاشر الناس إن النساء نواقص اإلميان: )عليه الصالة والسالم( بعد حرب اجلمل قال )غةالج الب(ويف 

وأما نقصان ، ما نقصان إميان فقعودهن عن الصالة والصيام يف أيام حيضهنأف، نواقص العقول، ظوظنواقص احل

وأما نقصان حظوظهن فمواريثهن على األنصاف من مواريث ، مرأتني كشهادة الرجل الواحداعقوهلن فشهادة 

روف حىت ال يطمعن يف وال تطيعوهن يف املع، وكونوا من خيارهن على حذر، فاتقوا شرار النساء، الرجال

  .)٣(املنكر

  .مما ال حاجة إىل تكراره، وقد ذكرنا معىن هذا احلديث يف بعض الكتب اإلسالمية

  .لكنها ضعيفة الداللة أو السند، هذا ما وجدته من الروايات يف هذه العجالة

إياك ومشاورة :  قال،)كرت الكراجكي( كما يف )عليه الصالة والسالم(ا خمصصة مبا عن أمري املؤمنني إمث 

  .)٤(وعزمهن إىل وهن، فإن رأيهن جير إىل األفن،  من جربت بكمال عقلإالّ، النساء

إياكم أن حياكم بعضكم بعضاً إىل أهل : )عليه السالم( عن أيب عبد اهللا ،وقد يستدل أيضاً خبرب أيب خدجية

فتحاكموا ،  فإين قد جعلته قاضياً،وه بينكمفاجعل، ولكن انظروا إىل رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا، اجلور

  .)٥(إليه

  إن : ن يقالأ إالّ، )الرجل(لوجود لفظ 

                                                

  . أي من بعض طينه)١(

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  
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  .فال داللة يف الذيل، املطلب مصبوب لنفي احملاكمة إىل أهل اجلور

 فهل األدلة منصرفة ،ء الذين يعملون بالشورىاومنه يعلم حال كوا عضوة يف مجاعة القضاة أو مجاعة األمر

  .ستقالل أو تشمل العضو أيضاًإىل اال

صلى اهللا (مامة للنساء حسب ما ورد عن النيب إكما أا تكون ، وهكذا حال ما إذا كانت قاضية للنساء فقط

  .مامة للنساءإ حيث جعل أم ورقة )عليه وآله

  .)١(ال تؤم املرأة الرجال وتصلي بالنساء: )عليه الصالة والسالم(وعن الصادق 

  . كتاب اجلماعة)الفقه(يف وتفصيل املسألة 

 كذلك ال تصح أن تكون  له،كما أن غري العادل ال يكون إماماً لغري العادل وال قاضياً وجمتهداً: مبا يقالرلكن 

أو اتهد يف ، كما أنه كذلك يف عضوية غري العادل، وال أن تكون عضوة يف شورى القضاة، املرأة قاضية للنساء

  .شورى املرجعية

  .ختلف يف شيء من الصغريات فاملرجع شورى الفقهاءالو و، فقد عرفت الشهرة احملققة، لوعلى أي حا

  

                                                

)١( .  
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  ))مراعاة حال املرأة((

فإا نصف اتمع نصفاً ،  مراعاة حال املرأة: والتيار اإلسالمي قبلها، من الالزم على الدولة اإلسالمية:)مسألة(

  .اتءرأة على الرجل كما دل على ذلك بعض اإلحصاإذ األغلب زيادة امل، عرفياً ال نصفاً هندسياً

  .هتم بالرجلاواهتم اإلسالم ا كما ، وقد خص القرآن احلكيم والسنة املطهرة آيات وروايات حول املرأة

اِدقني والصاِدقاِت  والصالْقاِنتاِتِإنَّ الْمسِلمني والْمسِلماِت والْمؤِمنني والْمؤِمناِت والْقاِنتني و﴿: قال سبحانه

 الْحاِفظنياِئماِت والصو اِئمنيالصقاِت ودصتالْمو قنيدصتالْمالْخاِشعاِت وو الْخاِشعنياِبراِت والصو اِبرينالصو

كَثرياً و اللَّه الذَّاِكرينالْحاِفظاِت وو مهوجفُرملَه اللَّه دظيماًالذَّاِكراِت أَعراً عأَج ةً وِفرغ١(﴾ م(.  

  .)٢(﴾ِإذا سأَلْتموهن متاعاً فَسئَلُوهن ِمن وراِء ِحجاٍبو﴿: وقال سبحانه

  .)٣(﴾ جيوِبِهن لْيضِربن ِبخمِرِهن علىو﴿: وقال سبحانه

  .)٤(﴾  الْجاِهِليِة الْأُوىل بيوِتكُن و ال تبرجن تبرج قَرنَ يفو﴿: وقال سبحانه

  .)٥(﴾لَهن ِمثْلُ الَّذي علَيِهن ِبالْمعروِف و ِللرجاِل علَيِهن درجةٌو﴿: وقال سبحانه

  

  ))إساءة غري اإلسالم إىل املرأة((

  .كما أساء العامل قبل اإلسالم إليها، وقد أساء الغرب والشرق بأنظمتهما احلديثة إىل املرأة

 فهو أمر قد انقضى ومعروف يف التواريخ ويف ،ة العامل السابق للمرأة فليس املهم يف كالمنا ذلكءأما إسا

  .األلسنة والكتب

  :ة العامل احلاضر فيتجلى ذلكءوأما إسا

   ، ال إنساناً هلا كرامتها وعزا، يف جعلها آلة شهوة الرجل:أوالً

                                                

  .٣٥: سورة األحزاب )١(

  .٥٣: سورة األحزاب )٢(

  .٣١: سورة النور )٣(

  .٣٣: سورة األحزاب )٤(

  .٢٢٨: سورة البقرة )٥(
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  .ة ال أكثرإمنا يريدوا للشهو ودعات السفور والتحلل

قتصادية وغري جتماعية واال وأمورهم السياسية واال، جعلها بضاعة ودعاية لتسويق بضاعتهم واكتسام:وثانياً

وهل ، وما أشبه ذلك ويف التلفزيونات، واالت واجلرائد ولذا ترى املرأة العارية أو نصف العارية على العلب، ذلك

  .اب ذلكولذا ال يفعلون بالش، هذا احترام املرأة

ويف ، كما يشاهد ابتداًء من طفالت املدارس إىل املواخري املنتشرة يف كل بالد العامل علناً،  جعلها مومسة:وثالثاً

  .والنتيجة واحدة ،بعض البالد اليت ال يعطيها العلن فاملواخري منتشرة سراً

،  يعطوا أجوراً أقل من أجور الرجلمث، يف أنوثتها ولطفهااألعمال الثقيلة اخلشنة اليت تنا جرها إىل :ورابعاً

  .)بقايا حضارة اإلسالم كما رأيت(كما ذكرنا ذلك يف كتاب 

، ا توفرت عارية أو شبه عارية يف كل مكانإحيث ،  حرماا من دفء العائلة يف كثري من األحيان:وخامساً

  .فال حاجة لكثري من الشباب يف حتمل التكاليف للعيلولة وحنوها

  .إبقائهن عوانس يف كثري من األحيان :وسادساً

حظ ومن يال، اضها النفسية واجلسدية كما ذكروها يف علم النفس ويف علم الطبرمأوكل ذلك سبب 

نعم أعطى الغرب ، ما إليها فإا أصبحت بؤرة لألمراض ومبعثاً هلا يف كل اتمعوإحصاءات أمراض املواخري 

ملوثاً باألوبئة   كمن يعطي غريه طعاماًًءوهل هذا يسمى إعطا، ر املذكورةوالشرق إياها ما يساعدها على تلك األمو

  .والقذارة

  

  ))ضرورة احلجاب((

  ، ومن جانب آخر فإن احلجاب يقف سداً دون كثري من املفاسد املذكورة من ناحية، هذا من جانب
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عد املرأة بسبب وبذلك تص، ن اإلنسان حريص على ما منعإحيث ، ويوجب تزويج املرأة من جانب آخر

وعدم ، مث احلجاب بعد الزواج يوجب حب الرجل لزوجته، وإىل كوا شق الرجل، احلجاب إىل مصاف اإلنسانية

  .فتعيش العائلة يف جو من احلب واهلناء، تعلقه بالنساء األخريات

  :ومن قال

  إن هذا احلجاب شيء كثيف

  حال بني النساء والنسمات

  سجنوهن يف البيوت فشلت 

  مرم باحلركاتنصف ع

  .وإنه كفن عليها يف احلياة ن احلجاب كيس على املرأةإ: ومن قال

كما أنه حيق : فإن الشاعر األول هو الذي كان يقول، وإرضاء شهوته وغروره، مل يرد بذلك إال العبث ا

ىل ثالثة رجال فابدأ أنت بنفسك ودع زوجتك تذهب إ: وملا قيل له، للرجل أربع زوجات حيق للمرأة أربعة أزواج

  .غضب ودارت به األرض الفضاء وسحب منشوره الذي نشره ذا الصدد، آخرين

  :نعم

  إن هذا احلجاب شيء لطيف 

منه على الورى نسماتهب   

  إن فيه عز النساء مجيعاً 

  ال ترى يف بالده مومسات 

وحوادث ، خري متأل املدن اإليرانيةوكانت املوا، ذاللإ فقد أذل املرأة أميا ،وهو شاه إيران، وأما القائل الثاين

  .مما هو معروف ومذكور يف التواريخ، الطالق والعزوبة والعنس كانت كثرية جداً

وطرد ، وبضاعة وإخراج النساء من ذل كون دعاية وإعالناً، حترام املرأة غلق املواخريافإذا أراد شعب 

  فالالزم أن ،  أماً وأختاً وبنتاً وزوجةً،دفء العائلةوضمهن إىل ،  عن عبث العابثنيىوجعلهن مبنئ، األمراض عنهن
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بل باملعىن اإلسالمي ،  ال مبعىن ما أشهره من أراد الشهوة واللذة العابرة من سجنهن وشلهن،يهتم باحلجاب

إن احلجاب عامل زواج : )عليهم السالم ( واألئمة)صلى اهللا عليه وآله( الرسول هوطبق، الذي قرره الكتاب والسنة

وعامل صحة اتمع عن ، وعامل تربية األوالد تربية حسنة، وعامل ثبات العائلة، وعامل حب الزوج هلن، فتياتال

  . وما إىل ذلك،األمراض اجلسدية والنفسية

فإن الشباب حيث ال جيدون بغيتهم من قضاء اجلنس يف املدارس واألحواض ، أما كونه عامل زواج الفتيات

  . يدفعهم األمر إىل الزواج،شبهأاخري واملالهي وما والسينمات املختلطة واملو

، ندفاعاً كبرياًا يندفع حنوها ،فإن الزوج إذ مل ير غري زوجته يف أي مكان، وأما كونه عامل حب الزوج

وذلك حىت يبقى يف نفس ، ولذا كره اإلسالم مالمسة الزوجني عرياناً، ندفاع من أكرب وسائل احلب املتبادلواال

  .حىت بعد املالمسة وهاالزوج شيء حن

شبه أفإن الزوج ال يرى نساًء أمجل من زوجته حىت يهدم العائلة بالطالق أو باملتاركة أو ما ، وأما ثبات العائلة

 كما يشاهد األمرين يف بالد اإلسالم احملتشمة حيث احلجاب ،فتبقى العائلة يف أمن وسالم، ويذهب حنو غريها، ذلك

ومثل بالد ، همؤشبه مما ضج منه عقالأويف بالد الغرب حيث الطالق واملتاركة وما ، ق جداًوثبات العائلة وقلة الطال

  .الغرب بعض بالد اإلسالم اليت انتهجت منهج الغرب يف امليوعة والتحلل والفساد

فألن املرأة اليت ال تكون موضع عبث العابثني وإهدار الفاسدين تم ، وأما كونه عامل تربية حسنة لألوالد

  هتماماً ابأوالدها وزوجها 
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هتمام املرأة اليت خلعت احلجاب وبادلت احلب واملصادقة لسائر الشباب واختذ بعضهم بعضاً أخالء اليس حنوه 

  .وخليالت

ومن الطبيعي أن تنشر هذه البؤرة املنتشرة يف كثري من بالد ، فقد تقدم أن املواخري بؤرة األمراض أما األمراض

  .ات لسنا بصدد ذكرها اآلنءوقد دلت على ذلك إحصا، وبئةالعامل األمراض واأل

  

  ))تعدد الزوجات((

ومسألة كون ، ومسألة أقلية ديتها عن دية الرجل، ومسألة أقلية اإلرث هلا، مث يف اإلسالم مسألة تعدد الزوجات

رية وال مرجع تقليد وال ا ال تكون قاضية وال أمأومسألة ، ومسألة أقلية شهادا من شهادة الرجل، الرجل قواماً

حماسن اإلسالم من  فهي ،ملرأة معاًا ويف كل ذلك إذا مل يقرر مثل هذه القوانني كان ظلماً للرجل و،إمامة للرجال

  . األنظمة الشرقية والغربيةئوعكسها من مساو

، وج وهن خلياتفنسأل هل أن الرجل يتزوج الثانية والثالثة والرابعة وهن متزوجات أو يتز، أما مسألة التعدد

فإذا مل يكن ، وأيهما أفضل أن تبقى الثانية ومن بعدها بال زوج أو أن تكون مع الزوج، من الواضح أن خليات

فلماذا در هذه  ،حيث له طاقة اإلدارة جسدياً ومادياً ونفسياً، للرجل ثانياً قانون التعدد كان ظلماً هلا أوالً وظلماً

  .الطاقة

وليس كذلك يف ، وتبدل األمر إىل الظلم،  فوقف ذلك دون هذه العدالة،وا إىل النساءؤنعم بعض الرجال أسا

فإن البابا أجاز ذلك ، وال تبقى زوجة هناك خلية، مثالً التعدد سائد حىت يف املسيحيني) تشاد(ففي ، مجلة من البالد

وهكذا ، ذ تزوجوا بالثانيةإوىل اً املرأة األن الرجال ال يظلمون غالبإمرأة سائبة حيث اولذا ال ترى هناك ، هلم استثناًء

  نسجام مما بينهن من اال، فهن كاألخوات والبنات يف عائلة واحدة
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  .والوئام

  

  ))قلة اإلرث والدية((

أقل من إرث  بل من راجع فقه اإلسالم يرى إرثها أحياناً، فليست على اإلطالق، وأما مسألة قلة اإلرث

  .وأحياناً أكثر من إرثه، وأحياناً يساوي إرثه، الرجل

ِللذَّكَِر ِمثْلُ حظِّ ﴿ :كما قال تعاىل،  ألن ِحمل الرجل أكثر،إن اإلرث إمنا شرع للرجل أكثر: وثانياً

ولذا لزم إعطاء الرجل أكثر ليقوم ذه ، ونفقة كلهن على الرجل،  ألن املرأة بنت أو أم أو زوجة،)١(﴾الْأُنثَييِن

 واملرأة فوض إليها التربية وإدارة البيت أوالً، هن على الرجل ألن الرجل فوض إليه العملوإمنا كانت نفقت، املهمة

  .فليس من العدل تساويهن يف األمور املالية،  حسب اخللقة يف كليهما،وبالذات

ل فمن عليه تكاليف أق، قتصادي ال لعدم تساوي الرجل واملرأة يف اإلنسانيةافإا ألمر ، وهو سبب أقلية ديتها

  .أرأيت من ينتج أقل أليس يعطي أقل،  األمرانئحىت يتكاف، يكون ما يعطي أقل

  

  ))قوامية الرجل((

، حىت يف اتمع الصغري كالعائلة،  فإن اتمع حيتاج إىل قوام بأمره إلرادة شأنه،وأما مسألة كون الرجل قواماً

  . قوامية إطالقاًأو ال ، أو قواميتهما معاً، أو قواميتها،فال خيلو األمر من قواميته

والثالث معناه ، والثاين معناه إعطاء األمر العقالئي إىل الشخص العاطفي، واألول أمر حسب عقالنية الرجل

  .فلم يبق إال األول، والرابع معناه عدم إعطاء اتمع إىل اإلدارة، إجياد املنازعة والتدافع

  

  ))أقل شهادة((

  :أما مسألة أقلية الشهادة

جنذاب حنو الزوج وسائر  ملا عرفت من أا حسب عاطفيتها تصلح إلدارة البيت وتربية األوالد واال:فأوالً

  ولذا قال ، يف عقالنية الشهادةوالعاطفية تنا، األمور اليت ال حتتاج إىل الصرامة واخلشونة

                                                

  .١١: سورة النساء )١(
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  .)١(﴾ أَنْ تِضلَّ ِإحداهما فَتذَكِّر ِإحداهما الْأُخرى﴿ :سبحانه

  ))مارة والقضاءاإل((

ويدل على ذلك أا بعد حكم القانون ، ث مسألة عدم صالحيتها لإلمارة والقضاء وحنوهاح اجلهة نبومن هذه

مع أن اال ، ندرة جداً  نادراًبتساويها مع الرجل يف كل من الشرق والغرب مل تتمكن أن تقوم ذه األمور إالّ

  .يالً وال حجةوالنادر ال يكون دل، مفسوح أمامها متاماً

  

  ))قوانني يف صاحل املرأة((

 أعطيت عدم وجوب ،ية اإلنفاقمث يف قبال عدم إعطائها مثل حقوق الرجل فيما ذكرناه بأا عاطفية وألا قلّ

وهلا ، وهلا املهر من الزوج، وال تعاقب كعقوبة الرجل يف االرتداد، وعدم وجوب صالة اجلمعة عليها، اجلهاد عليها

  :وتبلغ السن القانوين الشرعي قبل الرجل فإا، وهلا حق أجرة الرضاع على الزوج،  األب والولد والزوجالنفقة على

 خبالف الشاب ،ن شخصيتها االجتماعية واالقتصادية وما أشبه يكون يف العاشرةإحيث ،  حق يف نفعها:أوالً

  .حيث يكون له تلك احلقوق يف اخلامسة عشرة وحنوها

  .وليس الرجل كذلك، ملكان لطافتها اجلسمية، كسر جسمياً بعد األربعني غالباً ألا تت:وثانياً

  

  ))األصل التساوي بني الرجل واملرأة((

، وصوم، وصالة، طهارة:  فالرجل واملرأة متساويان غالباً يف كافة العبادات من،أما فيما عدا املسائل املتقدمة

ثىن هلا حالة احليض والنفاس ملكان التكليف الذي عليها يف نعم يست، وما أشبه، واعتكاف، ومخس، وزكاة، وحج

  .فإن كل حق يكون يف قبال واجب وبالعكس، قبال إدارة البيت وتربية األوالد وما أشبه

، والتعلم، والتعليم،  وهكذا يف األحكام كحيازة املباحات،وكذلك هي مثل الرجل يف كافة املعامالت

  أو ، أو طبيبة ،أو مديرة، وكوا معلمة، والكسب

                                                

  .٢٨٢: البقرةسورة  )١(



١١٢

  .أو ما أشبه ذلك، أو إمامة مجاعة للنساء، مضمدة

  .مما أملعنا إليه سابقاً، واحلدود إال ما خرج، والديات، وكذلك يف القصاص

إىل غري ذلك من حريات الرجل مما أملعنا إليه يف ، والقيمومة على األوالد الذين مات أبوهم، وهكذا يف الوصية

  : ا هنا نقالً من ذلك الكتابونذكره، )الصياغة(كتاب 

 والعقود اجلديدة املخترعة كالتأمني مما مل مينع ،جارة واإل، والضمان، والرهن، والشراء،وهي احلرية يف البيع

، واليت منها األرض وحيازة املباحات، واملساقاة، واملزارعة، واملضاربة، والشركة، والصلح، والكفالة، عنها الشارع

والرماية  والسبق ،ىبقوالر، ىمروالع ،والسكىن، واهلبة، والعطية، والصدقة، والوقف، والوكالة، والعارية، والوديعة

والطالق إذا اشترطت أن تكون وكيلة عن ، والنكاح، والوصية، حيث ال رجال أجنيب يراهن بالنسبة إىل نفس النساء

واإلقامة فيما إذا مل ، والسفر، والرضاع ،والفسخ فيما إذا كانت موجبات الفسخ، واخللع، الرجل يف طالق نفسها

، وقدر املهر، والطباعة، واجلعالة، واإلقرار،  وفتح احملل،تكن مزوجة واختيارها بيد الزوج إذا اشترطت ذلك عليه

والثقافة بأن تطلب ، ت فيما إذا مل مينع اإلسالم عنهاءوامتهان أي مهنة شا، وسائر اخلصوصيات املرتبطة بالنكاح

فيجوز أن تكون طبيبة أو مهندسة خبرية يف شأن من ، أو للبشر واحليوانات والنبات وغري ذلك نافع هلاالعلم ال

  .أو أن تكون فقيهة أو خطيبة أو مؤلفة، نوالشؤ

  .كما أملعنا إليه سابقاً، قليدهاتنعم ال يصح 

واألخذ ، وإحياء املوات، تءاوتناول األطعمة احملللة بأية كيفية ش، والنذر، واليمني، وهكذا احلرية يف العهد

   وكذلك هلا ،بالشفعة



١١٣

من : )صلى اهللا عليه وآله(وقد قال ، وكذلك هي مورثة، اإلرث كما يرث الرجل حسب املوازين اإلسالمية

  . على املوازين املذكورة يف كتاب اإلرث،)١( ومن ترك ماالً فلورثته،ترك ضياعاً فعلي

واحلرية يف اختيار الدية أو ، واالستشهاد، والشهادة، إىل أي قاض شرعي املراجعة ،ومن احلريات هلا كالرجل

ويف كون اإلنسان بدون جنسية وال ، والعمارة، والصناعة، واحلرية يف الزراعة، القصاص أو العفو يف املوارد اخلاصة

  .وقد سبق اإلملاع إىل ذلك، مما لو أخذ اإلسالم بالزمام ألبطلها كالً، هوية وال ما أشبه من الرسوم املتعارفة اآلن

، وهلا احلريات العامة إلبداء الرأي، وامتالك إذاعة أو تلفزيون، والة، وكذلك احلرية يف إصدار اجلريدة

  .واالنتخاب يف النطاق اإلسالمي، وإنشاء املنظمة كذلك، واجلمعية النسوية، وتكوين النقابة النسوية، والتجمع

 كما أن هلا احلق واحلرية ،نتخب للجمعية النسائيةنتخب وأن تن هلا حق أن ت أ)الصياغة(وقد ذكرنا يف كتاب 

أي ليس للزوج جربها على ، وإجناب أي عدد من األوالد، يف أية وظيفة من الوظائف غري املنافية للشريعة اإلسالمية

  .ذلك

  .)٢(﴾ِنال ِإكْراه ِفي الدي﴿: قال سبحانه، واحلرية يف العقيدة يف النطاق اإلسالمي

، واحلرية يف بناء املساجد،  وما أشبه، واملركب، واملسكن، وامللبس، والشرب،وكذلك يف كيفية األكل

ودور ، والفنادق، وبناء اخلانات، ودور الثقافة، ودور النشر، واملستوصفات، واملستشفيات، واحلسينيات، واملدارس

  .الطلبة يف املدارس النسويةوالدخول يف احتاد ، وفتح البنوك، ودور العجزة، الوالدة

  . إال إذا ربطت نفسها بذلك بشرط وحنوه، أو ما أشبه، أو وظيفة،كما أن هلا احلق يف اخلروج من أي مؤسسة

  أي نوع من أنواع ركوب واحلرية يف ، واحلرية يف تأثيث الدكان واملرتل

                                                

)١( .  

  .٢٥٦: سورة البقرة )٢(
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، طاء التولية يف الوقف وحنوه ألي أحدويف إع، واالقتراض، قراضويف كيفية املعاملة يف اإل، السيارات وحنوها

  .كما أا حرة أيضاً يف قبوهلا التولية

 كما هو ، فال يرتبط جعل االسم بإجازة الدولة، اواحلرية يف جعل االسم ألي شخص أو ألي حمل مرتبط

  .املتعارف يف مجلة من البالد يف احلال احلاضر

وكذلك احلرية يف انتخاب أي ، تءع جامع للشرائط شاويف تقليد أي مرج، واحلرية يف فتح حقول الدواجن

،  يف مقابل عدم احلرية يف ذلك بالنسبة إىل غالب الدول،واحلرية يف ترتيب العقد وحنوه عند أي عامل، خطيب أرادت

  .حيث يقيدون اإلنسان بتسجيل عقده حنوه عند دائرة خاصة

، ا الرجل واملرأة فيها سواء حسب املوازين اإلسالمية مم،إىل غريها من احلريات الكثرية املوجودة يف اإلسالم

، والزراعة، والصناعة، والعمارة، بينما نشاهد أن يف الغرب والشرق ال حرية عندهم ال للرجل وال للمرأة يف اإلجارة

سان كما يقيد اإلن، حيث يقيد باجلواز واهلوية واجلنسية وحنوها وال حرية لإلنسان، وحيازة املباحات، والتجارة

، وقيود دفن امليت، وكذلك يقيد باجلمارك والضرائب، رجالً أو امرأة يف غالب بالد العامل بتأشرية الدخول واخلروج

كما أم ال حرية هلم يف فتح ، وأيضاً تكبت احلريات بسبب أجهزة التجسس، والزواج وقيود تسجيل األمالك

وكذلك ال حرية بالنسبة إىل إنشاء املعامل ، مى بالقانون مع إجازات خاصة مسموح ا من جهة ما يساحملالت إالّ

ومن ، وغريها وزراعة ومضاربة من رهن،  إىل غري ذلك من مئات القوانني الكابتة ملعامالت الناس،إال بقيود خاصة

  .ومعاشرام وسلوكهم، ومن كيفية معامالم، حتركام

  رمها مبا مل وذا ظهر أن اإلسالم أعطى للمرأة حقها الطبيعي وأك



١١٥

باإلضافة إىل أن الغرب أهان املرأة إهانة بالغة ، فإا بني إفراط وتفريط، يعط مثلها هلا القوانني الغربية والشرقية

  .مل يسبق هلا مثل تلك اإلهانة حىت يف اتمعات البدائية

  .ني كانوا يقتلون البناتين اجلاهلإ: ال يقال

ال تقْتلُوا أَوالدكُم ِمن ِإمالٍق و﴿ :قال سبحانه،  كما يف القرآن احلكيم،والدكانوا أيضاً يقتلون األ: فإنه يقال

ماهِإي و قُكُمزرن نح١(﴾ن(.  

 ِإياكُم ِإنَّ قَتلَهم كانَ ِخطْأًِإمالٍق نحن نرزقُهم وال تقْتلُوا أَوالدكُم خشيةَ و﴿ :ويف آية أخرى قال سبحانه

.)٢(﴾كَبرياً

  .)٣(﴾ِبأَي ذَنٍب قُِتلَت* ِإذَا الْموؤدةُ سِئلَت و﴿ :تعاىلقال 

  

  ))ما جيب على الدولة اإلسالمية جتاه املرأة((

وكذلك بالنسبة إىل التيار اإلسالمي ، وبعد ذلك نأيت إىل ذكر ما جيب عمله على الدولة اإلسالمية جتاه املرأة

  :  أموروهي، قبل قيام الدولة

  . تعليم الفتيات وتثقيفهن بالثقافة الصحيحة الدينية والزمنية:األول

  . تزويج الفتيات وعدم تركهن عوانس وبال أزواج:الثاين

  . يئة دور احلضانة ودور الوالدة هلن:الثالث

ليت اقتضتها مما مل جيعله اإلسالم هلن حسب املصلحة ا، غري ما ذكرناه ن اتمعو إشراكهن يف كل شؤ:الرابع

  .اخللقة واتمع الصحيح

  .حىت ال ينخدعن بتنظيمات الشرق والغرب وبشبكات الفساد، ون حتت املرجعيةؤ تنظيم ش:اخلامس

                                                

  .١٥١: سورة األنعام )١(

  .٣١: سورة اإلسراء )٢(

  .٩ ـ ٨: سورة التكوير )٣(
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االقتصادية توجب الكرامة  فإن الكرامة، ومبقدار فراغهن ونؤ حسب ش، ربطهن بصنعة أو اكتساب:السادس

  .االجتماعية

 أم ورقة تؤم )صلى اهللا عليه وآله(فقد جعل الرسول ، ن ت ومراكز خاصة بناء مساجد وحسينيا:السابع

 )الصالة والسالمعليه ( علي كان يف زمن  كما،)صلى اهللا عليه وآله(النساء يف املدينة املنورة يف عرض نفسه املبارك 

  .مساجد خاصة للنساء يف الكوفة

، حىت يكون منهن خطيبات املنابر للنساء، دينية إدخال مجلة كافية منهن يف سلك طالب العلوم ال:الثامن

  . ومرشدات للنساء،ومؤلفات الكتب

حىت ال ، هن القرآن احلكيم بالقواعديواليت يسم،  جعل وسائل خاصة للترفيه من كبار السن منهن:التاسع

وبني  ت يف بيون حمترما،بل الالزم أن يكن بني اتمع، ومن اخلطأ جعل دور العجائز، يشعرن بالغربة والكئابة

كما أن األمر ، ة هلنءوهذا أكرب إسا، فإن جعلهن يف أمثال تلك الدور تعبري عملي عن لفظ اتمع هلن، ذويهن

  .كذلك بالنسبة إىل كبار السن من الرجال

وكذلك النساء الاليت فارقهن أزواجهن مبوت ،  عناية خاصة بالنساء املطلقات حىت يتزوجن من جديد:العاشر

  .تل أو فسخ أو ما أشبه ذلكأو ق

  .ن املرأة من حني الوالدة إىل حني املوتو جعل صناديق خاصة جلعل األموال ملختلف شؤ:احلادي عشر

   إخراج الفاسدات منهن الاليت وقعن فريسة ألنظمة :الثاين عشر



١١٧

كما ، بتزوجيهن عن الفساد وإحلاقهن بركب النساء الشريفات ، وضحايا اتمعات املتخلفة،الشرق والغرب

  . يف الكوفة)الصالة والسالمعليه ( علي فعله

أو يف سائر املشاكل ، أو األزواج، سواء مع العائلة،  االهتمام حلل مشاكلهن مع ذويهن:الثالث عشر

  .االجتماعية وحنوها

تاب  مثل إخراجهن عن األع،وعدم إهانتهن كما اعتاده بعض،  احترامهن احتراماً الئقاً ن:الرابع عشر

فإن الرسول ، أو إخراجهن عن املساجد واحلسينيات يف أوقات االزدحام أو ما أشبه ذلك، املقدسة يف أوقات خاصة

وكانت النساء ، وقد جعل احلج للرجال والنساء معاً،  هو األسوة يف كل قول وفعل وتقرير)صلى اهللا عليه وآله(

 يف قصص مشهورة يف ،ذا سافر حىت للحرب استصحبهنوإ، واستماع اخلطبة حيضرن يف مسجده مع الرجال للصالة

  . املرأة واحترامه هلا)صلى اهللا عليه وآله(كرامه إمما يدور حول ، الروايات والتواريخ إىل غري ذلك

  . واهللا املوفق املستعان،ن املرأةوويف أخري هذه املسألة ننقل مجلة من الروايات املرتبطة مبختلف شؤ

  

  ))روايات يف املرأة((

نعم الولد : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم( عن أيب عبد اهللا ،فقد روى السكوين

  .)١(ياتمفلّ، مباركات، مونسات، جمهزات، ملطفات، البنات

من عال ثالث : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم( عن أيب عبد اهللا ،وعن عمر بن يزيد

  يا رسول اهللا : فقيل، بنات أو ثالث أخوات وجبت له اجلنة

                                                

)١( .  
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  .)١(وواحدة: فقال، يا رسول اهللا وواحدة: فقيل، واثنتني: فقال، واثنتني

من عال ابنتني أو أختني أو عمتني أو خالتني حجبتاه من  :)عليه السالم(قال الصادق :  قال،وعن الصدوق

  .)٢(النار

 فصرب على لئوائهن وضرائهن وسرائهن ،من كن له ثالث بنات:  أيضاً قال)وآلهصلى اهللا عليه (وعن النيب 

  .)٣(كن له حجاباً يوم القيامة

من عال ثالث بنات أو مثلهن من األخوات  :)صلى اهللا عليه وآله(قال :  قال)عدة الداعي( يف ،وعن ابن فهد

وأشار ،  القبور كنت أنا وهو يف اجلنة كهاتني أو مينت فيصرن إىل،وصرب على لئوائهن حىت يأتني على أزواجهن

  .)٤(وواحدة:  قال،وواحدة: قيل، واثنتني: قال، يا رسول اهللا واثنتني: فقيل ى،بالسبابة والوسط

كيف  :)عليه السالم(تزوجت باملدينة فقال يل أبو عبد اهللا :  قال، عن بعض األصحاب،وعن إبراهيم الكرخي

، ولدت جارية:  قلت،هو وما: فقال، ولكن خانتين، امرأة إال ورأيتها فيهاخري ما رأى رجل من : قال، رأيت

  .)٦()٥(﴾آباؤكُم و أَبناؤكُم ال تدرونَ أَيهم أَقْرب لَكُم نفْعاً﴿:  يقولعز وجلإن اهللا ، لعلك كرهتها: فقال

أصابه فتغري  فأخرب مبولود ) اهللا عليه وآلهصلى(النيب  رجل وهو عندى أت: ث قالي حد يف،وعن محزة بن محران

 خرجت واملرأة متخض: قال، قل: فقال، ريخ:  فقال،كما ل: )صلى اهللا عليه وآله(فقال له النيب ، وجه الرجل

  ، األرض تقلها: )صلى اهللا عليه وآله( فقال النيب، ةيفأخربت أا ولدت جار

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

  .١١: سورة النساء )٥(

)٦( .  



١١٩

  . احلديث،)١( تشمهاوهي رحيانة، واهللا يرزقها، والسماء تظلها

 وما عليك ،بنة فتسخطهاابلغين أنه ولد لك : )عليه السالم(قال يل أبو عبد اهللا : قال، وعن اجلارود بن املنذر

  .)٢( أبا بنات)صلى اهللا عليه وآله(وكان رسول اهللا ،  رحيانة تشمها وقد كفيت رزقها،منها

 فرآه )عليه السالم(ية فدخل على أيب عبد اهللا ولد لرجل من أصحابنا جار:  قال،وعن احلسن بن سعيد

كنت أقول يا : قال، أريت لو أن اهللا أوحى إليك أن اختار لك أو ختتار لنفسك ما كنت تقول: فقال له، متسخطاً

عليه (ن الغالم الذي قتله العامل الذي كان مع موسى إ: مث قال،  اختار لكعز وجلفإن اهللا : قال، رب اختر يل

 عز وجلأبدهلما اهللا  ،)٣(﴾فَأَردنا أَنْ يبِدلَهما ربهما خيراً ِمنه زكاةً و أَقْرب رحماً﴿: عز وجلوهو قول اهللا ) مالسال

  .)٤(اًي نبنية ولدت سبعيبه جار

نك إن إ أما، لعلك تتمىن مون: فقال، ن يل بناتإ: )عليه السالم(نه قال أليب عبد اهللا إ ،وعن عمر بن يزيد

  .)٥(ولقيت ربك حني تلقاه وأنت عاص، متنيت مون ومنت مل تؤجر يوم القيامة

صلى اهللا عليه (قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم( عن أيب احلسن الرضا ،وعن سليمان بن جعفر اجلعفري

 على امرأة بينه وبينها وما من رجل يدخل فرحة، ن اهللا تبارك وتعاىل على اإلناث أرق منه على الذكورإ: )وآله

  .)٦( فرحه اهللا يوم القيامةحرمة إالّ

  .)٧(ته ومغفرتهركبنة فاهللا يف عونه ونصرته وبامن كان له : نه قالإ )صلى اهللا عليه وآله(وعن رسول اهللا 

                                                

)١( .  

)٢( .  

  .٨١: سورة الكهف )٣(

)٤( .  

)٥( .  

)٦( .  

)٧( .  



١٢٠

كل روضة ، من عال ثالث بنات يعطى ثالث روضات من رياض اجلنة:  قال)صلى اهللا عليه وآله(وعنه 

  .)١(ن الدنيا وما فيهاأوسع م

بنة واحدة كانت خرياً له من ألف حجة وألف غزوة وألف امن كانت له :  قال)صلى اهللا عليه وآله(وعنه 

  .)٢(بدنة وألف ضيافة

من كانت عنده واحدة جعلها اهللا له ستراً ، نعم الولد البنات املخدرات: نه قالإ )صلى اهللا عليه وآله(وعنه 

ومن كن ثالثاً أو مثلهن من األخوات وضع عنه اجلهاد ، بنتان أدخله اهللا ما اجلنةانت عنده ومن كا، من النار

  .)٣(والصدقة

  .)٤(خري أوالدكم البنات: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،وعن حذيفة بن اليمان

يوم عليه اثنتا عشرة بركة ورمحة من ما من بيت فيه البنات إال نزلت كل : نه قالإ )صلى اهللا عليه وآله(وعنه 

  .)٥(يكتبون ألبيهم كل يوم وليلة عبادة سنة، وال ينقطع زيارة املالئكة من ذلك البيت، السماء

من عال واحدة أو اثنتني من البنات جاء معي يوم القيامة : نه قالإ )صلى اهللا عليه وآله(ويف حديث عنه 

  .)٦(وضم إصبعيه، كهاتني

من دخل السوق فاشترى حتفة فحملها إىل عياله كان : )صلى اهللا عليه وآله(قال النيب :  قال،وعن ابن عباس

  منا أفإنه من فرح ابنة فك،  باإلناث قبل الذكورأفليبد، كحامل صدقة إىل قوم حماويج

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  

)٦( .  



١٢١

دخله ومن بكى من خشية اهللا أ، ومن أقر بعني ابن فكأمنا بكى من خشية اهللا، أعتق رقبة من ولد إمساعيل

  .)١(جنات نعيم

  .)٢(من كان له أنثى فلم يبدها ومل يهنها ومل يؤثر ولده عليها أدخله اهللا اجلنة: )صلى اهللا عليه وآله(وقال 

  .)٣(خريكم خريكم لنسائكم وبناتكم:  قال)صلى اهللا عليه وآله(وعن النيب 

  .)٤(النساء حىت ظننت أنه سيحرم طالقهنما زال جربائيل يوصيين يف أمر :  قال)صلى اهللا عليه وآله(وعنه 

.)٥(املرأة رحيانة وليست بقهرمانة:  أنه قال)صلى اهللا عليه وآله(وعنه 

  .)٦(كفى باملرء إمثاً أن يضيع من يعول:  أنه قال)صلى اهللا عليه وآله(وعنه 

  .)٧(نه ى أن يشبع الرجل وجييع أهلهإ: )صلى اهللا عليه وآله(وعنه 

صلى اهللا عليه ( فقال ،فما للنساء على الرجال:  قالت، احلوالء بعد ذكر حقوق الرجال على النساءويف حديث

يا حممد اتقوا ، ومل يزل يوصيين بالنساء حىت ظننت أن ال حيل لزوجها أن يقول هلا أف، أخربين أخي جربائيل: )وآله

 ملا استحللتم من فروجهن عز وجلمانات اهللا أخذمتوهن على أ،  يف النساء فإن عوان بني أيديكمعز وجلاهللا 

   من فريضيت وسنيت وشريعة حممد ،وكتابه بكلمة اهللا

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  

)٦( .  

)٧( .  



١٢٢

، وملا واصلتم من أبدان،  فإن عليهن حقاً واجباً ملا استحللتم من أجسامهن)صلى اهللا عليه وآله(بن عبد اهللا 

وال ،  وطيبوا قلون حىت تقفن معكم،هنفأشفقوا علي، حىت أخذهن الطلق من ذلك، وحيملن أوالدكم يف أحشائهن

  .)١( برضاهن وأهلهنوال تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إالّ، وال تسخطوا ن، تكرهوا النساء

 يف ليلة ثالثون )صلى اهللا عليه وآله(أتى رسول اهللا :  قال)عليه السالم( عن أيب عبد اهللا ،وعن ذريح احملاريب

  .)٢(ن أولئك ليسوا من خياركمإما أ :)صلى اهللا عليه وآله(سول اهللا فقال ر، امرأة كلهن تشكو زوجها

واملرأة راعية على ، ول عن رعيتهؤوكل راع مس، الرجل راع على أهل بيته:  قال)صلى اهللا عليه وآله(وعنه 

  .)٣(ولة عنهؤومس، مال زوجها

عليه ( بوصية أمري املؤمنني )معليه السال( أبو احلسن موسى بعث إيل:  قال،وعن عبد الرمحان بن احلجاج

لى اهللا ص(فإن آخر ما تكلم به نبيكم ، ميانكمأاهللا اهللا يف النساء وما ملكت :  وساق الوصية إىل أن قال،)السالم

  .)٤(ميانكمأوما ملكت ، أوصيكم بالضعيفني النساء: أن قال) عليه وآله

  .وح أن األم عاطفية حتتاج إىل مزيد من العنايةوذلك لوض، ويف مجلة من الروايات زيادة بر األم على األب

يا :  فقال)صلى اهللا عليه وآله(جاء رجل إىل النيب :  قال)عليهما السالم(احلسني  علي بن ويف رواية عن

  ،  قد عملتهما من عمل قبيح إالّ، رسول اهللا

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  



١٢٣

فاذهب : قال، أيب:  قال،حي فهل من والديك أحد )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا : فقال، فهل يل من توبة

  .)١(هلو كانت أم: )صلى اهللا عليه وآله(فلما وىل قال رسول اهللا : قال، فربه

ألا محلت حيث ال حيمل أحد ، واعلم أن حق األم ألزم احلقوق وأوجب: )عليه السالم(وعن الرضوي 

مبا فيه من املكروه الذي ال يصرب فحملته ، ووقت بالسمع والبصر ومجيع اجلوارح مسرورة مستبشرة بذلك، أحداً

والرب ، فليكن الشكر هلا، ىوتظله وتضح، وتعرى ويكتسي ى،وتظمأ ويرو، رضيت بأن جتوع ويشبع، عليه أحد

  .)٢( حقها إال بعون اهللاوإن كنتم ال تطيقون بأدىن، والرفق ا على قدر ذلك

  .)٣(هاتاجلنة حتت أقدام األم:  قال)صلى اهللا عليه وآله(وعن النيب 

  .)٤(حتت أقدام األمهات روضة من رياض اجلنة: )صلى اهللا عليه وآله(وقال 

وإن دعتك والدتك ، إذا كنت يف صالة التطوع فإن دعاك والدك فال تقطعها: )صلى اهللا عليه وآله(وقال 

  .)٥(فاقطعها

، أمك:  قال،مث من: قال، أمك: قال، بررأمن : فقال له ن رجالً جاءهإ ،)صلى اهللا عليه وآله(وعن النيب 

  .)٦(مث األقرب فاألقرب، أباك:  قال،مث من: قال، أمك:  قال،مث من: قال

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  

)٦( .  



١٢٤

، أن تطيعه ما عاش:  قال،يا رسول اهللا ما حق الوالد: )صلى اهللا عليه وآله (نه قيل لرسول اهللاإويف حديث 

 قام بني يديها ما عدل ،أيام الدنيا وقطر املطر رمل عاجللو أنه عدد ، هيهات هيهات:  فقال،وما حق الوالدة: فقيل

  .)١(ذلك يوم محلته يف بطنها

 ،مث من: قال، أمك:  قال،من أحق الناس حبسن صحابيت:  رجل)صلى اهللا عليه وآله(نه قال له إ :ويف حديث

  .)٢(أبوك:  قال،مث من: قال، أمك: قال

  

                                                

)١( .  

)٢( .  



١٢٥

  

  ))اإلسالم والتأكيد على العمل((

سواء ،  قد أوىل اإلسالم العمل باملعىن العام الشامل لكل عمل جواحني أو جوارحي اهتماماً خاصاً):ألةمس(

قال ، فالثواب والعقاب يف اآلخرة دائران مدار العمل، كان عمل عبادة أو عمل معاملة أو سائر أقسام األعمال

 .)١(﴾أَنْ لَيس ِللِْإنساِن ِإالَّ ما سعىو﴿: سبحانه

  .)٢(﴾الْمؤِمنونَه عملَكُم ورسولُه وقُِل اعملُوا فَسيرى اللَّو﴿ :وقال

أو كون الكون له من غري عمل مما ، ن جاء إىل الدنيا بغري عملأفهو مثل ، ورمبا نال اإلنسان شيئاً بغري عمل

فإن ذلك ال ينايف أغلبية ، مور وهوائه ونوره وناره وأرضه وخريات هذه األهينتفع مبختلف أنواع الكون من مائ

  .من أا أغلبية  كما هي القاعدة املطردة يف غالب القواعد،القاعدة

ولو على حنو السالبة ، ن نفس هذه القاعدة أيضاً خمصصةإ: بل قيل، ) وقد خصما من عام إالّ(: ولذا اشتهر

  وورد،)٤(﴾عاِلم الْغيِب و الشهادِة﴿:  أنه وردمع ،)٣(﴾يعلَمتنبئُونَ اللَّه ِبما ال قُلْ أَ﴿: قال سبحانه، املوضوعبانتفاء 

أو أعظمية ،  من عدم تساوي الكل واجلزء، مع أن اجلمع بني النقيضني ومصاديقه،)٥(﴾ٍء قَدير  كُلِّ شي ِإنَّ اللَّه على﴿

، وما أشبه وعدم ارتفاع النقيضني ،وعدم اجتماع ما ال ثالث هلما منهما، وعدم اجتماع ضدين، الثاين عن األول

  .كلها حمال خارج عن مرمى القدرة

وعليه فكل ، فهي مصاديق له، هم على أن املستحيالت كلها ترجع إىل هذا حملالء ألن بنا)مصاديقه(وإمنا قلنا 

  لكن على حنو  صا أيضاً خص)٧(﴾ٍء قَدير  كُلِّ شي على﴿ و،)٦(﴾ٍء عليم ِبكُلِّ شي﴿من 

                                                

  .٣٩: سورة النجم )١(

  .١٠٥: سورة التوبة )٢(

  .١٨:  سورة يونس)٣(

  .٧٣: سورة األنعام )٤(

  .٢٠: سورة البقرة )٥(

  .٢٣١: سورة البقرة )٦(

  .١٠٦: قرةسورة الب )٧(



١٢٦

فإن احلكم يف ، رقدأو ال شيء قابل للقدرة حىت ي، علمحيث ال شيء حىت ي، املوضوعالبة بانتفاء الس

  .التشريعيات والصفة يف التكوينيات يتوقفان على املوضوع

 وذلك ،)١(ىع ما س إالّساِنإلن ِلسيلَوإمنا يف أنه ، فليس الكالم يف هذا البحث الفلسفي، وعلى أي حال

  .املوضوعأي على حنو القضية املفروضة  ،يسعا كان الوصول إليه باليراد به م

ويئة ،  وكونه رجالً أو امرأة مثالً،مقابل النقصيف ن أصل خلقة اإلنسان وسالمته يف اخللقة إ: فال يقال

ن مل  على قول املشهور حيث يرونه مسقطاً وإ،براءوسقوط شيء عن ذمته باإل، رثه عن مورثهإو، جوانب الكون له

فكما يف السلطنة اإلجيابية ال يدخل ،  ألنه خالف سلطنة اإلنسان على نفسه)الفقه(وإن كنا ناقشنا فيه يف ، يرض هو

أو نص ،  بإرادته كذلك يف السلب ال خيرج شيء عن ملكه إالّ،أو نص خاص كاإلرث،  بإرادتهشيء يف ملكه إالّ

  .خاص كالدية يف العاقلة

  . هذه األمور ليس من سعيهنإ: ال يقال، وعلى أي حال

فإن معناه اخلاص يشمل كل ، وليس الكالم يف هذه املسألة يف العمل باملعىن العام بل مبعناه اخلاص ال األخص

وعمال  وعمال البنوك كما يشمل مثل املعلم، يف قبال الفالح، وما أشبه والبناء واحلداد كالنجار، عامل بيده

وحنوهم ممن ليس  والدكتور واملهندس ال مثل التاجر، ملهم يأيت بأجر حمدود هلموحنوهم ممن ع والشرطة املستشفيات

  .هلم دخل حمدود

وإمنا العمال ممن يصطلح عليهم بالعمال يف العرف ، أما معناه األخص فهو ال يشمل مثل املعلم إىل آخره

  .واملراد يف هذه املسألة العمال باملعىن اخلاص والفالح، اخلاص

                                                

  .٣٩:  سورة النجم)١(



١٢٧

 وعلى أي فال مشاحة، بأن جيعل ذوي الدخل احملدود يف قبال العامل والفالح،  األقسام ثالثة:وإن شئت قلت

  .يف االصطالح

  

  ))سؤاالن وجوابان((

وإن كان تفصيل الكالم فيهما خارج عن مقصد ، وهنا سؤاالن اقتصاديان اجتماعيان ال بأس باإلملاع إليهما

  :البحث

واملعلم وصل إىل ، مع أن كليهما يبذالن جهداً متساوياً،  التاجر كذلك ملاذا املعلم دخله حمدود وليس:األول

 بينما التاجر الذي ال يقرأ وال يكتب وصل إىل التجارة واملراتب ،مرتبة التعليم جبهد اثنيت عشرة سنة من الدراسة

  .العالية يف الثروة بدون مثل هذا اجلهد

 ، واخلطيب املصقع املوجه لُألمة يف اتمعات املستقيمة، املنحرفة ملاذا نرى أن املطرب مثالً يف اتمعات:الثاين

  .مع فرض أن كال الطرفني يبذالن جهداً متساوياً، هلما من األجر أضعاف أضعاف الكاسب العادي

بل قد ذكرنا يف الكتب االقتصادية أن شرائط الزمان ، ن اجلهد ليس املعيار الوحيد للربحإ :واجلواب عن األول

فاألمور ، إضافة إىل جانب اجلهد، ان وما يقع العمل عليه واملوازين االجتماعية هلا مدخلية بالنسبة إىل الربحواملك

  .مخسة

بة مثينة واآلخر مها قطع خشكل واحد ساعة لقطع اخلشب لكن أحدفإذا كان شخصان ذهبا إىل الغابة وعمال 

مها صيداً مثيناً وكذلك إذا صادا صيدين أحد،  مبائة حيث يبيع األول خشبته بألف والثاين،مهارخيصة، تفاوت أجر

  إىل غري ،  سواء بالنسبة إىل األمساك أو الطيور أو الغزالن واليحامري أو غريها،واآلخر صيداً رخيصاً



١٢٨

أن األول مبرتلة من ،  والطبيب ذي الدخل غري احملدود،فالفرق بني املعلم ذي الدخل احملدود، ذلك من األمثلة

 والثاين مبرتلة من يقطع اخلشبة الثمينة أو يصيد الصيد الثمني، شبة الرخيصة أو يصيد الصيد الرخيصيقطع اخل

  .وهكذا

 مما يقوله أ فهو أسو، وكل عامل له احلق بقدر جهده فقط،ن كل األموال للدولةأأما ما يقوله الشيوعيون من 

بينما الرأمساليون يسلبون الناس بعض ،  أمواهلم وحريامألن الشيوعيني يسلبون الناس، الرأمساليون على الطراز الغريب

   .أمواهلم ويبقون البعض كما يبقون على احلريات يف اجلملة

ال ماالً وال  ،ألنه ال يسلب إنساناً شيئاً، ن الطريق اإلسالمي خري من الطريقنيإ :وقد ذكرنا يف مجلة من كتبنا

  .حريةً

ولو ، ائل أن املطرب واملغين إمنا يكونان يف اتمع املنحرف فال إشكال فقد اعترف الس:أما اجلواب عن الثاين

، ن املطرب بنظركم حيسن إىل عشرة آالف فله من كل أجرإ: فرضنا أنا أردنا إقناع من ال يرى األمر منحرفاً قلنا

  .فله بقدر من أحسن إليه من األجر، اًبينما املعلم حيسن إىل مخسني طالب

بينما املعلم حيسن وال يسيء ، ن مثل هذا املطرب واملغين يسيئان وال حيسنان إطالقاًإ :يلكن اجلواب الواقع

فكل البيوت اليت هي حمل سكىن الناس ، ن مبىن اتمع على اهلندسة والطب وعلم احلقوق وما أشبهإحيث  ،إطالقاً

ها صحيحة مبنية ؤد املرض بل بقاوكل األبدان الصحيحة بع، أشبه مبنية على املهندس والدكاكني واحلمامات وما

  وكل اتمع السامل بعد الرتاع واحلرب ، على الطبيب



١٢٩

 ،واملعلم يساهم يف كل ذلك بتعليم املقدمات كالقراءة والكتابة يف االبتدائية، مبين على عامل احلقوق وهكذا

  .ا إىل الدرجات الرفيعة كأستاذ اجلامعة وحنوهموما فوقه

 واتمع ساملاً أو فاسداً ، ألن املعلم يعلم مخسيناً واخلطيب يعلم ألفاً، الزيادة عن املعلمأما اخلطيب فله احلق يف

فاألخالق واآلداب واملعاشرة احلسنة ومتاسك اتمع وغريها يف اتمعات الصحيحة مبنية على ، مبين على اخلطباء

 ،ن نراه حنن منحرفاًإو  الذي يرون حسن مبانيهمسواء يف مثل عرفنا أو يف العرف، خطابة اخلطباء وإرشاد املرشدين

سواء ، ن اجتماعام على الطرز الذي انتخبوه يستمر على عاتق خطبائهمإحيث ، كعرف املسيحيني أو الشيوعيني

  .سم اخلطيب أو باسم آخرامسوا ب

اخلطيب املصقع أو أن ،  بقدر حقه أو أقلىعطنعم ال بد من موازين عرفية دقيقة حىت يرى هل أن املعلم ي

وكل ذي دخل غري حمدود،وهكذا يف كل ذي دخل حمدود،  بقدر حقه أو أكثرىعطالذي ينهال عليه املال هل ي .  

  

  ))حق العامل والفالح((

والدولة ، ن الالزم على التيار اإلسالمي بقدر قدرته احملدودةإ: وهو، ولنرجع إىل البحث الذي حنن بصدده

 ولعل ، حىت ال يقاس قدرة األول بقدرة الثاين إطالقاً، هي فوق قدرة التيار أضعافاً مضاعفةاإلسالمية بقدر قدرا اليت

وفهم ،  أن يراعيا العامل باملعىن الشامل لذوي الدخل احملدود،النسبة بينهما أكثر من النسبة بني الواحد واأللف

  .وليس هلما غالباً بقدر حقهما، فائدةفإما طبقتان كادحتان تفيدان اتمع أكثر ،  دقيقةةًالفالح مراعا



١٣٠

ن إحيث ، مع العلم أن الغالب ليس هلما مثل هذه احلياة،  حرة كرمية متوسطةةً أن يعيشا حيا:أول حقهمافإن 

  .حنوه وأ  سواء كانوا مالكي أرض أو متجرمجلة من املالكني

املطارات والقطارات وغريها يظلمون ومجلة من احلكومات بالنسبة إىل املعلم وعمال اإلدارات كاملستشفيات و

حنراف عن أو ظلماً ناشئاً من اال، ن القانون وضع منحرفاًإحيث ، ما ظلماً ناشئاً من القانونإ، العمال والفالحني

، واآلن راتبه تسعون، مثالً ترى أن راتب املعلم ثالثون ديناراً قبل ثالثني سنة، حيث فرض استقامة القانون، القانون

ويف هذا احلال صريورته ثالثة أضعاف فقط معناه أن احلكومة ظلمتهم بقدر ، أو أكثر افعتضخم مخسة أضمع أن ال

  . حيث الواجب أن يكون راتبهم اآلن مائة ومخسني ديناراًثلثي راتبهم احلايل

 إىل ، الذي هو غالباً أكثر من مائة ومخسني يف الفرض السابق، أن يعطيا بقدر حقهما الواقعي:وثاين حقهما

  .غري ذلك من األمثلة

ة وءوعليه فالالزم أن يكون لكل فئة منهم نقابة كف، وهكذا احلال للعمال والفالحني عند املؤسسات األهلية

خصائيني من االقتصاديني واحلقوقيني حىت يعينوا بالدقة قدر حق كل فئة من ختيارية للحكومة االستشارية مزودة باإلا

ويقف القضاء دون ، بأن تقرر هلم بقدر حقهم ال أقل، رروا ذلك حىت تستقيم القواننيويق، فئات العمال والفالحني

  .ظلمهم بسبب احنراف من يظلمهم عن القوانني املستقيمة فرضاً

  

  ))روايات يف حقوق العمال((

هي حمل وإن كان لتفصيل الكالم الفق، جراء مطلقاًمجلة من الروايات الواردة يف باب اُأل وننقل ذه املناسبة

  :آخر

قال رسول اهللا :  قال،)عليهم السالم( عن آبائه ،)عليه السالم ( عن جعفر بن حممد،فقد روى حسني بن زيد

  :)صلى اهللا عليه وآله(



١٣١

  ن رحيها ليوجد من مسرية مخسمائة أو، وحرم اهللا عليه ريح اجلنة، حبط اهللا عملهأمن ظلم أجرياً أجرته

  .)١(عام

عليه ( لعلي )صلى اهللا عليه وآله( يف وصية النيب ،)عليهم السالم( عن آبائه ،)ليه السالمع (وعن جعفر بن حممد

  .)٢(ومن منع أجرياً أجره فعليه لعنة اهللا، من انتمى إىل غري مواليه فعليه لعنة اهللا ي عليا: قال )السالم

، جرياً أجره أحبط اهللا عملهومن ظلم أ:  قال)صلى اهللا عليه وآله( عن رسول اهللا ،)عقاب األعمال(وعن 

 من األرض طوقه اهللا يوم القيامة ومن خان جاره شرباً ،ورحيها يوجد من مسرية مخسمائة عام، وحرم عليه ريح اجلنة

  .)٣(حىت يدخله نار جهنم إىل سبع أرضني ناراً

إن اهللا غافر : )ليه وآلهصلى اهللا ع(قال رسول اهللا :  قال،)عليهم السالم( عن آبائه ،)عليه السالم (وعن الرضا

  .)٤(أو رجل باع حراً، أو اغتصب أجرياً أجره،  من أحدث ديناًكل ذنب إالّ

  .)٥(أجره ومنع األجري، وحبس مهر املرأة،  قتل البهيمة،أقذر الذنوب ثالثة:  قال)عليه السالم(وعن الصادق 

ملعون من :  قال)صلى اهللا عليه وآله(اهللا ن رسول إ: )عليهم السالم(عن آبائه ، )عليه السالم(وعن الصادق 

  .)٦(ظلم أجرياً أجرته

إن اهللا تعاىل : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليهم السالم(عن آبائه ، )عليه السالم(وعن الرضا 

  .)٧(أو باع حراً، أو اغتصب أجرياً أجره،  من جحد مهراًغافر كل ذنب إالّ

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  

)٦( .  

)٧( .  



١٣٢

إن لعنة : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا : نه قالإ ،)عليه السالم( عن أمري املؤمنني ،اتةوعن األصبغ بن نب

أو ظلم أجرياً ، أو ادعى إىل غري مواليه، ولعنيت على من انتمى إىل غري أبيه، اهللا ولعنة مالئكته املقربني وأنبيائه املرسلني

  .)١(أجره

 يف مسجد )عليه السالم(أيب طالب  علي بن  عند أمري املؤمننيكنت جالساً:  قال،وعن األصبغ بن نباتة

صلى اهللا عليه (يا أمري املؤمنني أعندك سر من سر رسول اهللا : قال، فأتاه رجل من جبيلة يكىن أبا خدجية، الكوفة

بسم : مكتوب فيها، ففضها فإذا يف أسفلها سليفة مثل ذنب الفأرة ،ئتين بالكتابةايا قنرب ، نعم: قال،  حتدثنا به)وآله

ئكته والناس ولعنة اهللا ومال، نتمى إىل غري مواليهاإن لعنة اهللا ومالئكته والناس أمجعني على من ، اهللا الرمحن الرحيم

ولعنة اهللا ومالئكته والناس أمجعني على من ظلم أجرياً ، ثاًأو آوى حمد، ث يف اإلسالم حدثاًأمجعني على من أحد

  .)٢(أجره

ظلم األجري أجره من : )صلى اهللا عليه وآله(إىل رسول اهللا ) عليهم السالم(سناد األئمة ويف رواية بإ

  .)٣(الكبائر

،  رجل باع حراً فأكل مثنه،ثالثة أنا خصيمهم يوم القيامة:  قال)صلى اهللا عليه وآله( عنه ،ويف رواية أخرى

  .)٤(فقة فغدرورجل أعطاين ص، ورجل استأجر أجرياً فاستوىف منه ومل يوفه أجره

من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يستعملن :  قال،)عليه السالم( عن أيب عبد اهللا ،وعن مسعدة بن صدقة

  أجرياً حىت يعلم ما 

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  



١٣٣

   .)١(وإن هو مل حيبسه اشتركا يف األجر، ومن استأجر أجرياً مث حبسه عن اجلمعة يبوء بإمثه، أجره

صلى اهللا (ى رسول اهللا : قال،  يف حديث املناهي)عليهم السالم(بائه عن آ، )عليه السالم(وعن الصادق 

  .)٢(ستعمل أجري حىت يعلم ما أجرته أن ي)عليه وآله

  .)٣(من استأجر أجرياً فليعلمه أجره: نه قالإ) آلهوصلى اهللا عليه (وعن النيب 

  .)٤(رقه األجري حقه قبل أن جيف عأعط: نه قالإ )صلى اهللا عليه وآله(وعنه 

ال جيف عرقه حىت تعطيه :  واألجري قال يف اجلمال)عليه السالم( عن أيب عبد اهللا ،وعن هشام بن احلكم

  .)٥(أجرته

 ،وكان أجلهم إىل العصر،  قوماً يعملون يف بستان له)عليه السالم(تكارينا بأيب عبد اهللا :  قال،وعن شعيب

   جيف عرقهمأعطهم أجورهم قبل أن :فلما فرغوا قال ملعتب

  .بل يف اإلسالم الدقة املتزايدة أن ال يضيع حىت جزء من عشرات األجزاء من أجرة األجري

، حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم ل رجالًل عن رجل قبئنه سإ ،)عليه السالم(ويف رواية عن الصادق 

.)٦(جزء من مخسة ومخسني جزءاً من العشرة دراهم: فقال له، فحفر قامة مث عجز

  ل رجالً أن ل عن رجل قبئنه سإ )السالمالصالة وعليه (وعنه 

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  

)٦( .  



١٣٤

فما  ،تقسم عشرة على مخسة ومخسني جزءاً:  فقال،مث عجز  فحفر له قامة،حيفر له عشر قامات بعشرة دراهم

  .)١(وعلى هذا احلساب إىل العشرة، والثالثة للثالثة، ثنان للثانيةواال ،أصاب واحداً فهو للقامة األوىل

  . وهم أهم من الفالحني،هذا بعض الروايات يف باب العمال

  

  ))روايات يف الفالحني((

كان أمري :  قال)عليه السالم( عن أيب عبد اهللا ،فقد روي احلليب ،وأما الروايات يف باب الفالحني صراحةً

، فريضة فقد اعتدى فال تعطوهومن سألكم غري ال، أال ال تسخروا املسلمني:  يكتب إىل عماله)عليه السالم(املؤمنني 

  .)٢(وكان يكتب يوصي بفالحني خرياً وهم األكارون

 علياً )صلى اهللا عليه وآله(وصى رسول اهللا :  يقول)عليه السالم(مسعت أبا عبد اهللا : قال، األزرق على وعن

 وال سخرة ،وضعت عليهاوال يزاد على أرض ، ظلم الفالحون حبضرتكال ي ي عليا: فقال، عند وفاته) عليه السالم(

  .)٣(على مسلم يعين األجري

 عن السخرة يف القرى وما يؤخذ من العلوج واألكرة يف )عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا :  قال،وعن اهلامشي

وليس لك أن ، فما اشترطت عليهم من الدراهم والسخرة وما سوى ذلك فهو لك، اشترط عليهم: فقال ى،القر

 وسألته عن :قال، وإن كان كاملستيقن أن كل من نزل تلك القرية أخذ ذلك منه، حىت تشارطهمتأخذ منهم شيئاً 

: فقال،  أن يردهم وهم له كارهونهفتجول أهل دار جاره إليه أل رجل بىن يف حق له إىل جنب جار له بيوتاً أو داراً

ويتحولون حيث شاؤوا، هم أحرار يرتلون حيث شاؤوا)٤(.  

   )عليه السالم(مسعت أبا عبد اهللا : قال، قوبوعن ابن أيب يع

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  



١٣٥

 كثري الشعري فبظلم عمله يف ملك رقبة همن زرع حنطة يف أرض فلم تزك أرضه وزرعه أو خرج زرع: يقول

ت فَِبظُلٍْم ِمن الَّذين هادوا حرمنا علَيِهم طَيباٍت أُِحلَّ﴿: األرض أو بظلم مزراعه وأكرته ألن اهللا تعاىل يقول

م١(﴾لَه()٢(.  

ال تسخروا :  يكتب إىل عماله)عليه السالم( علي كان: نه قالإ )عليه السالم( عن أيب جعفر ،وعن ابن مسلم

  .)٣(ويوصي بأكارين وهم الفالحون ى،عتداومن سألكم غري الفريضة فقد ، املسلمني فتذلوهم

  

))روايات يف الزراعة((

  .وجعل للزارعني وهم الفالحون مكانة رفيعة، اً أكد على الزراعةمث كما أكد اإلسالم على العمل مطلق

إن : جعلت فداك أمسع قوماً يقولون: سأله رجل فقال له:  قال،)عليه السالم( عن أيب عبد اهللا ،فعن سيابة

الزرع واهللا ليزرعن ، أحل وأطيب منه فال واهللا ما عمل الناس عمالً، ازرعوا واغرسوا: فقال له، الزراعة مكروهة

  .)٤(وليغرسن الغرس بعد خروج الدجال

عجل اهللا (  أن الزرع والغرس مستمران حىت قبيل ظهور اإلمام املهدي)عليه الصالة والسالم(مراده : أقول

  . وذلك عند خروج الدجال)تعاىل فرجه

كي ال يكرهوا شيئاً إن اهللا جعل أرزاق أنبيائه يف الزرع والضرع : )عليه السالم(ويف رواية قال أبو عبد اهللا 

  .)٥(من قطر السماء

 اختار ألنبيائه احلرث عز وجلإن اهللا :  يقول)عليه السالم(مسعت أبا عبد اهللا :  قال،وعن حممد بن عطية

  .)٦(والزرع كي ال يكرهوا شيئاً من قطر السماء

                                                

  .١٦٠: سورة النساء )١(
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)٤( .  

)٥( .  

)٦( .  



١٣٦

   .)٢(الزارعون:  قال،)١(﴾توكِّلُونَعلَى اللَِّه فَلْيتوكَِّل الْمو﴿: عز وجلل عن قول اهللا ئ وس:ويف رواية

  .وذلك إشارة ألمهية الزراعة، أراد بيان مصداق من مصاديق اآلية املباركة) عليه السالم(اإلمام : أقول

، ملا أهبط آدم إىل األرض احتاج إىل الطعام والشراب:  قال)عليه السالم( عن أيب عبد اهللا ،ويف حديث مسمع

  .)٣(يا آدم كن حراثاً:  فقال له جربئيل)ليه السالمع(فشكا ذلك إىل جربئيل 

يزرعون طيباً ، الزارعون كنوز األنام:  يقول)عليه السالم(مسعت أبا عبد اهللا :  قال،وعن يزيد بن هارون

  .)٤(يدعون املباركني، وأقرم مرتلة، وهم يوم القيامة أحسن الناس مقاماً، عز وجلأخرجه اهللا 

: قال، أي املال خري: )صلى اهللا عليه وآله(سئل النيب :  قال،)عليه السالم( عبد اهللا  عن أيب،وعن السكوين

  .)٥(وأدى حقه يوم حصاده وأصلحه زرع زرعه صاحبه

 واإلجارة والتجارة والعمارة  اإلمارة،إن معايش اخللق مخسة: )الصالة والسالمعليه ( علي ويف حديث عن

علمنا أ ف،)٦(﴾استعمركُم فيها أَنشأَكُم ِمن الْأَرِض وهو﴿ :ه العمارة فقوله تعاىلوأما وج :إىل أن قال، والصدقات

مث خيرج من األرض من احلب والثمرات وما شاكل ذلك ، سبحانه أنه قد أمرهم بالعمارة ليكون ذلك سبباً ملعايشهم

   .)٧(مما جعله اهللا معايش للخلق

  وجياهد ، نه كان يعمل بيدهإ ،)معليه السال(وعن أمري املؤمنني 

                                                

  .١٢:  سورة إبراهيم)١(
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  . ٦١:  سورة هود)٦(
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١٣٧

 ،ما هذا يا أبا احلسن: فيقال له، ىولقد كان يرى ومعه القطار من اإلبل وعليه النو، هئفيأخذ في، يف سبيل اهللا

  .)١( فيغرسها فما يغادر منه واحدة،خنل إن شاء اهللا: فيقول

فيأكل منه إنسان أو طري أو  و يزرع زرعاًما من مسلم يغرس غرساً أ: نه قالإ )صلى اهللا عليه وآله(وعن النيب 

  .)٢( كانت له به صدقةيمة إالّ

  .)٣(من غرس غرساً فأمثر أعطاه اهللا من األجر قدر ما خيرج من الثمر: نه قالإ )صلى اهللا عليه وآله(وعنه 

 تقوم الساعة إن قامت الساعة ويف يد أحدكم الفسيلة فإن استطاع أن ال:  قال)صلى اهللا عليه وآله(وعنه 

  .)٤(حىت يغرسها فليغرسها

 ، أو غرس غرساً بغري ظلم وال اعتداء، بنياناً بغري ظلم وال اعتداءمن بىن: نه قالإ )صلى اهللا عليه وآله(وعنه 

  .)٥(ناً ما انتفع به أحد من خلق الرمحكان له أجراً جاري

 ىأصلحه صاحبه وأدوزرع زرعه :  قال،يا رسول اهللا أي املال خري: قيل:  قال،)عليه السالم( علي وعن

  .)٦(حقه يوم حصاده

وما بعث اهللا نبياً ، ما يف األعمال شيء أحب إىل اهللا تعاىل من الزراعة: نه قالإ )عليه السالم(وعن الصادق 

  .)٧( فإنه كان خياطاً)عليه السالم( إال إدريس ،إال زراعاً

  

  ))مكانة العمل اإلسالم((

  : يات كما يف مجلة من الروا،م جعل مكانة سامية للعمل مطلقاًهذا كما أن اإلسال

  .)٨( أعتق ألف مملوك من كد يده)عليه السالم(ن أمري املؤمنني إ: )عليه السالم(فعن أيب عبد اهللا 
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١٣٨

 يضرب باملر ويستخرج )عليه السالم(كان أمري املؤمنني :  قال،)عليه الصالة والسالم(وعن الصادق 

عليه (وإن أمري املؤمنني ،  ميص النوى بفيه ويغرسه فيطلع من ساعته)صلى اهللا عليه وآله(ان رسول اهللا وك، األرضني

  .)١( أعتق ألف مملوك من ماله وكد يده)السالم

نك أ إنك نعم العبد لوال )عليه السالم(أوحى اهللا إىل داود :  قال،)عليه الصالة والسالم(وعن أمري املؤمنني 

فأوحى اهللا إىل احلديد أن ،  أربعني صباحاً)عليه السالم( داود ىفبك: قال، وال تعمل بيدك شيئاً ملالتأكل من بيت ا

فعمل ثالمثائة ، يف كل يوم درعاً فيبيعها بألف درهم فكان يعمل،  له احلديدعز وجلالن اهللا أ ف،ِلن لعبدي داود

  .)٢( املالواستغىن عن بيت، فباعها بثلثمائة وستني ألفاً، وستني درعاً

إين ال أحسن أن أعمل بيدي وال أحسن أن أجتر :  فقال)عليه السالم(ن رجالً أتى أبا عبد اهللا إ: وعن زرارة

 قد )صلى اهللا عليه وآله(فإن رسول اهللا ، واستغن عن الناس، أعمل فامحل على رأسك: فقال، وأنا حمارف حمتاج

  .)٣( كم عمقه إىل أنه مثَّىوإن احلجر لفي مكانه وال يدر، محل حجراً على عنقه فوضعه يف حائط من حيطانه

 يعمل يف أرض له قد استنقعت قدمه يف )عليه السالم(رأيت أبا احلسن :  قال، عن أبيه،أيب محزة علي بن وعن

:  فقلت،قد عمل باليد من هو خري مين ومن أيب يف أرضه ي عليا:  فقال،جعلت فداك أين الرجال: فقلت، العرق

  كانوا قد ) عليهم السالم( وآبائي كلهم )عليه السالم( وأمري املؤمنني )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا :  فقال، هوومن
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١٣٩

  .)١( وهو من عمل النبيني واملرسلني واألوصياء والصاحلني،عملوا بأيديهم

إزار غليظ يعمل يف حائط  وبيده مسحاة وعليه )عليه السالم(رأيت أبا عبد اهللا :  قال،وعن أيب عمرو الشيباين

ين أحب أن يتأذى الرجل حبر الشمس يف إ: فقال، جعلت فداك أعطين أكفك: فقلت، له والعرق يتصاب عن ظهره

  .)٢(طلب املعيشة

ن يل إو، إين أعمل يف بعض ضياعي حىت أعرق:  يقول)عليه السالم(مسعت أبا عبد اهللا :  قال،وعن أيب بصري

  .)٣(ين أطلب الرزق احلاللأ ز وجلعليعلم اهللا ، من يكفيين

 وإذا هو يف حائط له وبيده مسحاة وهو يفتح ا )عليه السالم(أتيت أبا عبد اهللا :  قال،وعن إمساعيل بن جابر

  .)٤(املاء وعليه قميص شبه الكرابيس كأنه خميط عليه من ضيقه

 حيتطب ويستقي )عليه السالم(املؤمنني كان أمري :  قال،)عليه السالم( عن أيب عبد اهللا ،وعن هشام بن سامل

  .)٥(تطحن وتعجن وختبز) عليها السالم(وكانت فاطمة ، ويكنس

جعلنا فداك دعنا : فقلنا،  يف حائط له)عليه السالم(دخلنا على أيب عبد اهللا :  قال،وعن الفضل بن أيب قرة

 ى أعمل بيدي وأطلب احلالل يف أذعز وجل دعوين فإين أشتهي أن يراين اهللا، ال: قال، نعمله لك أو تعمله الغلمان

  .)٦(نفسي

عليه ( قال أمري املؤمنني :، قال)عليهم السالم(عن آبائه ، )عليه السالم( عن جعفر بن حممد ،وعن السكوين

   أَنه هوو﴿ :عز وجل يف قول اهللا )السالم
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١٤٠

  .)٢(ب يدهأغىن كل إنسان من معيشته وأرضاه بكس: قال ،)١(﴾أَقْىن و أَغْىن

 )عليه السالم(كان أمري املؤمنني :  قال،)عليهما السالم( عن أبيه ، عن جعفر بن حممد،وعن احلسني بن علوان

  .)٣(بعده اهللاأمن وجد ماًء وتراباً مث افتقر ف: يقول

 ى، نو وحتته وسق من)عليه السالم(لقي رجل أمري املؤمنني :  قال،)عليه السالم( عن أيب جعفر ،وعن زرارة

  .)٤( واحدةقال فغرسه فلم يغادر منه نواةً، مائة ألف عذق إن شاء اهللا:  فقال،ما هذا يا أبا احلسن حتتك: فقال له

 كان خيرج ومعه )عليه السالم(إن أمري املؤمنني :  قال،)عليه السالم( عن أيب عبد اهللا ،وعن عبد اهللا بن سنان

  .)٥( فغرسه فما يغادر منه واحدة،خنل إن شاء اهللا:  فيقول،هذا معكيا أبا احلسن ما : فقال له ى،أمحال النو

هم الزارعون كنوز :  فقال، عن الفالحني)عليهما السالم(سألت جعفر بن حممد :  قال،وعن يزيد بن هارون

فإنه كان  ريس إد إالّ، زراعاًوما بعث اهللا نبياً إالّ، وما يف األعمال شيء أحب إىل اهللا من الزراعة، اهللا يف أرضه

  .)٦(خياطاً

إذا شئنا ، يا روح اهللا من أفضل منا: إن احلواريني قالوا له: )عليه الصالة والسالم(ويف رواية عن عيسى 

فصاروا ، ويأكل من كسبه، أفضل منكم من يعمل بيده: فقال، واتبعناك وقد آمنا بك، وإذا شئنا سقيتنا، أطعمتنا

  .)٧(يفصلون الثياب بالكراء

                                                

  .٤٨: سورة النجم )١(

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  

)٦( .  

)٧( .  



١٤١

 كاف لك )صلى اهللا عليه وآله(ولقد كان يف رسول اهللا : )الصالة والسالمعليه ( علي  عن،)ج البالغة( ويف

فلقد كان يعمل سيف اخلوص ،  أهل اجلنةئوإن شئت ثلثت بداود صاحب املزامري وقار:  إىل أن قاليف األسوة

  .)١(نهاأيكم يكفيين بيعها ويأكل قرص الشعري من مث: ويقول جللسائه، بيده

  .)٢( يده مر على الصراط كالربق اخلاطفمن أكل من كد: نه قالإ )صلى اهللا عليه وآله(وعن النيب 

  .)٣(من أكل من كد يده حالالً فتح له أبواب اجلنة يدخل من أيها شاء: نه قالإ )صلى اهللا عليه وآله(وعنه 

  .)٤(مث ال يعذبه أبداً، هللا إليه بالرمحةمن أكل من كد يده نظر ا:  قال)صلى اهللا عليه وآله(وعنه 

ويأخذ ثواب ، من أكل من كد يده يكون يوم القيامة يف عداد األنبياء: نه قالإ )صلى اهللا عليه وآله(وعنه 

  .)٥(األنبياء

  .)٦(وكل بيع مربور، عمل الرجل بيده:  قال،أي كسب الرجل أطيب: نه قيل لهإ )صلى اهللا عليه وآله(وعنه 

إنه كان ملا يفرغ من اجلهاد يتفرغ لتعليم الناس والقضاء : )الصالة والسالمعليه ( علي  عن،يمل الديوروي

  .)٧(وهو مع ذلك ذاكر هللا تعاىل، فإذا فرغ من ذلك اشتغل يف حائط له يعمل فيه بيديه، بينهم

وأقام على  : إىل أن قال اهللانه كان يعمل بيده وجياهد يف سبيلإ: )عليه الصالة والسالم(وعن أمري املؤمنني 

  اجلهاد أيام حياة 
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١٤٢

فأعتق ، وكان يعمل يف ضياعه ما بني ذلك،  ومنذ قام بإمر اهللا إىل أن قبضه إليه)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

   .)١(ألف مملوك كل من كسب يده

  .)٢(به الشمسينبغي للمسلم أن يلتمس الرزق حىت تصي:  إنه قال)عليه الصالة والسالم(وعنه 

  .إىل غري ذلك من الروايات

  

  ))العامل ورب العمل((

  :  ورب العمل من أي نوع كان،وهنا أمور مرتبطة بالعامل من أي نوع كان

وذلك ألن ، فليسا طبقتني، وعليه ما عليه، لكل واحد منهما ما لآلخر،  إما عضوان يف جمتمع واحد:األول

  .واملؤمنون أخوة، األمة واحدة

ستغالالً فردياً وال ا ال ،ال أن يستغل هذا ذاك أو ذاك هذا،  الالزم أن يكون املعاملة بينهما غري استغاللية:اينالث

  .مهاقتصادية والفكرية وغريستغالل األجوائي يف بعض كتبنا االعلى ما ذكرنا تفصيل اال، استغالالً أجوائياً

جحاف رب إلك يف الرأمسالية املنحرفه بالنسبة إىل كما يوجد ذ،  ال جيوز أن جيحف أحد حبق اآلخر:الثالث

  .العمل بالعمال

ولو عقد ، فإنه ال جيوز العقد بدون رضا هذا أو ذاك،  العقد بينهما يلزم أن يكون بالتراضي الكامل:الرابع

  . إكراهي كان باطالًاًعقد

  بأن يسرق ،  وليس ألي منهما أن يبخس اآلخر حقه:اخلامس

                                                

)١( .  
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١٤٣

  .أو ما اشبه ذلك،  أو يسرق العامل من ساعات املالك،عاملاملالك من أجور ال

أمة ( وكل واحد من العامل ورب العمل له حقوق سياسية واجتماعية متساوية باعتبار أما يف :السادس

  .)واحدة

على ما تقدمت اإلشارة ، قتصادية أقل من كرامته االىفال يعط،  جيب أن يالحظ فيه قدر عمله والعامل:السابع

فالالزم على بيت املال ، قتصادية املتوسطة يف معيشته ومعيشة عائلتهولو فرض أن عمله ال يسوي قدر كرامته اال، هإلي

  .ه التفاوتؤإعطا

  . وإذا كان أحد الطرفني من املالك والعامل غنب يف عقده كان له خيار الفسخ:الثامن

  .ته ومرضه وما أشبه ذلك وهلما أن يتفقا على تعقيب شيء من أجوره أليام شيخوخ:التاسع

  . كما أن للعمال أن يشكلوا نقابة حتميهم عن نقص األجور أو اإلجحاف أو حنو هذه األمور:العاشر

صلى اهللا (حيث قال الرسول ،  وال حيق لصاحب العمل إضرار العمال ضرراً منفياً يف الشريعة:احلادي عشر

صلى (وقد قال ،  العامل أن يضر نفسه ضرراً منفياً يف الشريعة كما ال حيق لنفس،)١(ال ضرر وال ضرار: )عليه وآله

   .إن لبدنك عليك حقاً: )اهللا عليه وآله

 أو انكبامل أو سواء قدر العمل بالزمان، قدر األجورى عل نهما قبل العمليلالزم التعامل با و:الثاين عشر

   ،كشبه ذلأمبا أو ، ةيبالوحدات اإلنتاج

                                                

)١( .  



١٤٤

لف وحدة بقدر إنتاج أأو ، فرسخ إىل زراعة األرض من هناأو ، وميل ك مل يفمثل زمان ساعات من الع

  .)١( عن الغرر)صلى اهللا عليه وآله(ى النيب : ويف احلديث، كل ذلك حبيث ال يكون غرر يف البني، صناعية

  .ويف عمل ال يرهقهم،  وال جيوز استخدام األطفال إال بأذن أوليائهم:الثالث عشر

وال حيق ألي من العامل ، بالعسر احملرم يف الشريعة اإلسالمية ال جيوز استخدام النساء مبا يرهقهن :الرابع عشر

  .واملالك التصدي له

وقد ذكرنا بعض ،  حيرم العمل يف احملرمات الشرعية كصنع اخلمر أو بيعها أو ما أشبه ذلك:اخلامس عشر

  .)الوجبات واحملرمات( و)التجارة(الكالم فيه يف كتايب 

ولو فعل ذلك حق لألجري ، وال عدم دفعها،  وال جيوز لرب العمل تأخري األجرة عن وقتها:السادس عشر

 ،ن يأخذ من مال املالك ويعطيه تقاصاًأو، فإن مل يرضخ املالك حق للحاكم الشرعي حبسه، الشكاية إىل قضاء عادل

  .)الفقه(تفصيل مذكور يف على 

خذ حقه منه أن العامل إذا مل يف بعقده كان للمالك الشكاية وإ  حيث،كذلك  كما أن العكس:السابع عشر

  .بالطرق املشروعة

فإذا كان ، شبه ذلكأ كسقوط جدار املنجم عليه أو ما ، وإذا أصاب العامل بسبب العمل عطب:الثامن عشر

  ر هو  كان على بيت املال القيام باملصارف إذا مل يقد وإالّ،العقد بشرط حتمل املالك املصارف فبها

                                                

)١( .  
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  .على املصرف

وعليه ، فال جيوز إخراج املالك العامل عن اخلدمة،  وضمان اخلدمة ميكن جعله شرطاً يف العقد:التاسع عشر

  .فالالزم العمل حسب هذا الشرط

 وال يكون خالف مقتضى العقد ،مها على اآلخر شرطاً ال خيالف الكتاب والسنة وإذا شرط أحد:العشرون

  .يكون الشرط نافذاً

كما له أن ، فله شرطه  وللعامل أن يشترط مشاركة األرباح على املالك عالوة على األجور:لواحد والعشرونا

كما أنه يصح له أن يكون العقد باألجرة بدون املشاركة يف ، يشترط املشاركة فقط بدون أجرة له فوق ذلك

  .األرباح

قتصادية مما عد ا مل يكف أجور العامل حلياته اال وإذا تعاقد السنة مثالً مث صار التضخم مب:الثاين والعشرون

  . كان له الفسخ من جهة الغنب،قتصادية املتوسطة وحىت لو كان كافياً حلياته اال،مغبوناً عرفاً

  . كما يف العكس إذا صار الترتل مبا يكون املالك مغبوناً كان له الفسخ:الثالث والعشرون

قتصادية إىل قتضي تنظيم أجور العمال مبا يرتفعون يف حالتهم اال تةيجتماع واألخالق اال:الرابع والعشرون

أو عمل أرباب ، أو عمل النقابة من مواردها اخلاصة،  وذلك ممكن بسبب عمل الدولة من بيت املال،مستوى الغىن

وحيث ورد ، هإذا أعطيته فأغن :ويف الروايات الواردة يف باب الزكاة، العمل املتصفني باإلنصاف واألخالقية الرفيعة

  نا نرى أن احلكم جار يف إأن اخلمس بدل من الزكاة ف
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  .اخلمس أيضاً

جتماع بصورة عامة وسريه سرياً حسناً وآميناً أن تنظم العقود  من مصلحة منو الصناعة واال:الرابع والعشرون

حىت ،  العمل ويف منوهفيكون العمال من محلة األسهم يف، والشروط حبيث يقضي على الصراع بني العمال واملالكني

أو مبساعدة احلكومة اليت ، وذلك ممكن حسب العقد أو الشرط بدون إكراه فردي أو أجوائي، يشاركوا املالكني

  .أو مبساعدة النقابة حىت تعطيهم من صناديقها اخلاصة، تعطي العمال من بيت املال

هتمام ببناء املساكن ل أو اجلمعيات اخلريية اال الالزم على احلكومة أو النقابة أو أرباب العم:اخلامس والعشرون

أو توفر ، وذلك ممكن حسب العقد أو الشرط،  وإعطائهم كل حاجام الناقصة،وتزوجيهم ذكوراً وإناثاً، للعمال

  .بيت املال

 وفض ، الرتاعات اليت تقع بني العمال واملالكنيض كما أن على احلكومة التدخل لف:السادس والعشرون

  . بعضهم مع بعضني واملالك،اليت تقع بني العمال أنفسهمالرتاعات 

  .ضراب واملظاهرات إذا مل تصل إليهم حقوقهم إىل حني وصول احلق إليهم للعمال حق اإل:السابع والعشرون

  . ال جيوز للحكومة سن القوانني اجلائرة على هذا الطرف أو ذاك:الثامن والعشرون

فمثالً ال يقبل املالك ، ك أو عامل أو نقابة أو دولة أو تفرق بني املسلمني وكذلك ال حيق ملال:التاسع والعشرون

   العمال إالّ
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فإنه وإن كان لكل مالك وعامل احلق يف اختيار الطرف ، أو العامل ال يعمل إال عند املالك اإليراين، العراقيني

  .ة اإلسالمية إرادة عدمهاإال أن ذلك حمدود مبا ال يسبب تفرقة املسلمني مما فهم من الشريع، اآلخر

فإن اإلنسان حر ،  ال حيق ألحد ـ دولة أو غري دولة ـ منع العامل أن يسافر إىل بلد آخر قطر آخر:الثالثون

  .يف نطاق الشريعة اإلسالمية

 كما ال حيق ألحد أن مينع من نقل املالك رأس ماله أو معمله أو ما أشبه ذلك إىل بلد آخر :الواحد والثالثون

   .كان عمله يف نطاق احلرية الشرعيةإذا 

التيار اإلسالمي  على وإمنا أردنا األملاع إىل ما يلزم عمله ،)الفقه(إىل غريها من املسائل الكثرية اليت ذكرناها يف 

  . واهللا املستعان،)الفقه(وإال فالتفصيل يف مباحثها اخلاصة يف ، ذن اهللا سبحانهإوالدولة اإلسالمية املرتقبة ب
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  ))لطغيان احلكاما((

 واملراد ،)١(﴾ أَنْ رآه استغىن  *ِإنَّ الِْإنسانَ لَيطْغى﴿:  لقد أثبت التاريخ ـ باإلضافة إىل قوله سبحانه:)مسألة(

  . أن اإلنسان إذا رأى نفسه غنياً يطغى يف جهة غناه ـولو باملالك بالغىن أعم من الصحة واملال السالح وغري ذلك

  .مشربه ومنكحه غروراً مبا يؤدي بصحتهواجلسم يغتر يف أمر مأكله إن الشاب الصحيح 

حيث يقوده غروره ، فإن الفقري يسكنه الفقر خبالف الغين، مهايطغى مباله يف السرف والترف وغريذو املال و

مع ماالً الَّذي ج﴿ :قال سبحانه، باملال إىل أن يقتحم املهالك اعتماداً على ماله الذي يظن أنه حيل له كل مشكلة

وهددع* هلَدأَخ أَنَّ مالَه بسحولذا حيارب جاره يف أقل مشكلة اعتماداً إىل مراجعة ، عندي مال: فيقول، )٢(﴾ ي

  .وإن كانت باطلة بسبب املال احلكام والفوز بالقضية

قتحامه ا بالسالح يف وهكذا حال الغرور .حيث يظن أنه يعطي املال لشفائه إن مرض، هرووال يهتم بصحته لغر

  .املشاكل مما خيشاها الفقري الذي ال سالح له

  .والسلطة من تلك األمور املوجبة للطغيان

يف غري املعصوم الذي يعصم بإذن اهللا سبحانه وتعاىل ومبراقبة ـ الدولة تتعدد ولذا قد أثبت التاريخ أنه إذا مل 

 ساالِتوا ِرغلَبأَ د قَنْ أَملَعيِل، ِمن خلِْفِه رصداًسلُك ِمن بيِن يديِه وفَِإنه ي﴿ :املالئكة بأمره سبحانه كما قال تعاىل

رمِهب)واملأمون، وهارون، وزياد بن أبيه، وابن زياد،  الدكتاتورية حيث تنتهي إىل أمثال احلجاجئ تبتد ـ)٣ ،

) هتلر(و) ستالني(و) لنني (ـأو يف غريهم ك، ملسلمنيسواء يف ا، ومن إليهم من الطغاة، ومعاوية، ويزيد، واملتوكل

،  أمر جذري ال فوقيةوتوزيع القدر،  الدولة ال يكون إال بتوزيع القدرةتعددو، شبههمأومن ) ماو(و) موسليين(و

 اليت تنشأ وتنمو منواً متقابالً يف ةكاألحزاب املتعدد، نشاءفيلزم أن تتقابل القدرات بعضها مع بعض من أصل اإل

  خمتلف فروعها الثقافية 

                                                

  .٧ ـ ٦: العلقسورة  )١(

  .٣ ـ ٢: سورة اهلمزة )٢(

  .٢٨ ـ ٢٧:  سورة اجلن)٣(
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كل ، حىت يكون يف كل جمال قدرات متقابلة،  واالقتصادية واالجتماعية والعسكرية وغريهاةة والسياسييواإلدار

وبذلك يكون نفس القدرة يف أمن ، ومراقبة بالفتح، قدرة تقابل يف نفس جماهلا قدرة أخرى حىت تكون مراقبة بالكسر

  .من وسالمويكون الناس منها يف أ، وسالم

 كما رأينا كيف أسقط الناس ،مير به زمان حىت يسقطه الناس بالسالح فإن الدكتاتور ال، أما نفس القدرة

  .األمويني والعباسيني والعثمانيني ومن إليهم

هلم وال لدمهم وال ، فال حرمة ملاكما تالعبت الصبيان باألكرن القدرة املتمركزة تلعب بالناس، فإ، وأما الناس

  .سواء جاءت القدرة باسم الدين أو جاءت باسم الدنيا، ملعرضه

إذ من املمكن أن تكون القدرة مقسمة ، وبعد تقسيم القدرة جذرياً يأيت دور حفظ التقسيم مبقومات احلفظ

 وتتمركز القدرة يف استمراريتها بعد أن كانت مقسمة يف ابتدائها، ابتداًء مث تطغى قدرة على قدرة يف غفلة من الزمن

وقد رأينا يف مجلة من البالد اإلسالمية بل والعامل الثالث والعامل الشيوعي كيف أن القدرة كانت ، بتداءو شبه االأ

مث أخذت بعض القدرات مبختلف األسامي والتكتالت الوقتية تنمو ، موزعة بني األحزاب واملنظمات يف ابتداء الدولة

  .ت األخرى عن الوجود قتالً وسجناً وتشريداً وتبديالًوأبادت القدرا حىت سيطرت على حساب سائر القدرات

إن أي شعب إذا أخذ باملوازين االستشارية ، ن الشعب الفالين قابل للدكتاتوريةإ: ومن غري الصحيح أن يقال

  ، كسائر أسباب املوت واحلياة يف خمتلف األبعاد األخر، وإذا مل يأخذ ا يكون دكتاتورياً، يكون استشارياً
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فإن حال الشعب حال ، والتقدم والتأخر، والشجاعة واجلنب، والغىن والفقر، ذ بأسباب العلم واجلهلخكاأل

أو ، أو الكرم كان كرمياً، اجلنب كان جباناً وأ، إن رسم فيها الشجاعة كان شجاعاً، يكون كالصفحة البيضاء الفرد

ولذا نرى تتحول األمم من حالة ، و املتناقضةإىل غري ذلك من الصفات املتضادة أ، سوء األخالق كان سيء األخالق

، زب املؤمتر حتولت إىل السيادةحستعمار مئات السنني فلما وجدت قيادة فاهلند مثالً كانت حتت اال، إىل حالة

ستعمار ملا تغريت قيادا من وعاة العصر وبالعكس يف بعض الدول اإلسالمية اليت حتولت من السيادة إىل قبول اال

  .)١(العامل بزمانه ال جم عليه اللوابس: )عليه السالم(وقد قال اإلمام الصادق ، قدير إىل جهلة بهعلى أقل ت

وإن مل يوفرها هلم ، ا من حقهمأإن الدكتاتور ال يتمكن من إعطاء الناس حقوقهم أو مثاليام اليت يزعمون 

 إىل القدرة يف ئرد فعله على هذه احلالة يلتجوهو يف ، فيأخذ الناس يف سبه ومهامجته، احلاكم ال يستحق احلكم

وهكذا إىل أن ، ورد فعل الناس التوسعة يف التهجم قبال توسعته، وتتوسع دائرة جم الناس عليه، إسكات الناس

فإن هذه القوة تفوق قوة السالح أضعاف ، كقوة اإلضرابات واملظاهرات، أو ما أشبه يسقطه الناس بقوة السالح

  .األضعاف

فإنه يعطيها  وأما قدر حقوقهم املمكنة، فالناس ال يتوقعون منه املثاليات ألنه يقنعهم إقناعاً، غري الدكتاتورأما 

  .مث السقوط نفصالمث اال هلم فال يكون هناك تراشق بالتهم

  

  ))املؤسسات الدستورية((

سالمية املرتقبة بإذن اهللا  والدولة اإل،فالالزم على التيار اإلسالمي قبل الوصول إىل احلكم، وعلى أي حال

   اإلهتمام باملؤسسات الدستورية حىت تبقى القوى متقابلة ،سبحانه

                                                

)١(  .  
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، ومجاعات الضغط، واهليئات، واجلمعيات، واملنظمات، األحزاب: وهي عبارة عن، ومراقبة بعضها لبعض

ئر النشاطات املتواجدة يف وهكذا سا، وصناديق املال اليت ترفد األمور املذكورة، وسائر وسائل اإلعالم، والصحف

  .خمتلف الساحات

فلبنان حيث املؤسسات ، ونظرة واحدة إىل كل من العراق ولبنان تعطي دليالً على ما ذكر بأجلى داللة

فهم بعد عشرات ، ثنيت عشرة سنة أن حتد من حريات الناسامل يتمكن املستعمرون وال احلرب القائمة منذ  الدستورية

، وسفرهم، وزراعتهم، رحى وخراب ألوف الدور واحملالت مل يزالوا أحراراً يف جتارماأللوف من القتلى واجل

إىل غري ، وتلفزيونام حرة، وإذاعام، وجمالم، وجرائدهم، وأبدائهم الرأي، وصناعتهم، وعمارم، وإقامتهم

ني يف مصر والعراق حىت أصبحت لبنان حىت يف حالة احلرب يف كل الشرق األوسط مهوى قلوب املالي، ذلك

  .سودان وغريهاالو

ا مل تكن هلا مؤسسات دستورية متجذرة وإن كانت شكلية يف أيام امللكيني إحيث ـ بينما جند العراق 

أطاح بتقسيم القدرة والدميقراطية فيها مجاعة صغرية من  ـ ستقالل والدميقراط وغريهاكأحزاب الدستور واألمة واال

واآلن منذ ثالثني سنة وقد تبدل احلكم من الشيوعية إىل ، عمار الربيطاين يف إنقالب قاسمستالضباط املرتبطني باال

ترتطم العراق يف أبشع أحناء الدكتاتورية مما مل يشاهد ها حىت أيام  القومية والبعثية مبختلف أشكال الثالثة أيضاً

ة عشرين سنة ومع ذلك مل يكن له من كان احلجاج حيكم النصف الشرقي من العامل اإلسالمي مد، احلجاج وهالكو

 ما فعلوا لكنهم واملغول فعلوا، القتل حىت ربع قتلى صدام الذي ال حيكم سوى العراق فيما يقارب عشر سنوات

  والعلماء والعباد ) عليهم السالم(ا مراكز األئمة أف وكربالء املقدسة واحللة باعتبارهم احترموا النجف األشر
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وكانوا يف غاية التوحش بينما مل ، وال بأي دين إطالقاً، ا كانوا يؤمنون باهللا واليوم اآلخرمع أم م، والزهاد

  .حترامهاحترام ايترك صدام لذي 

 ومؤسسات ، جبذور من توزيع القدرةفالنهضة احلديثة للعامل اإلسالمي ال تكون مثمرة إالّ، وعلى أي حال

 والصحف د اإلسالمية يف احلال احلاضر باألحزاب واملنظماتوحيث قد امتألت البال، دستورية حتفظ هذه اجلذور

إال أنه من املمكن تطويرها يف اجلهتني لتكون جذوراً قوية ، ال كماً وال كيفاً، وإن كانت غري كافية، والنشاطات

  .ومؤسسات دستورية للدولة اإلسالمية املرتقبة بإذن اهللا تعاىل

  

  ))التطور ومقوماته((

  :والتطور بأمور

فإن بعض احلركات ، وسلوكهم  يف صنعهم،بالنظافة االجتماعية  باهتمام احلركات يف خمتلف أشكاهلا:ألولا

احتواء  ىفال تقدر عل، كما شاهدناها جتنح إىل اهلامشيات والعنجهيات مما يسبب انفضاض الناس من حوهلا

  .القاًومثل هذه احلركات على إدعاءاا العريضة ال تتمكن من شيء إط، اجلماهري

   .مرتبط بالوصول إىل اهلدفغري شيء ترك كل  :الثاين

 ارتباط احلركات والنشاطات بعضها ببعض حىت تصب اجلميع يف تيار واحد يف قبال املستعمرين الذين :الثالث

اعتِصموا و﴿: قال سبحانه، هم تيار واحد على ما بينهم من توزيع القدرة واختالف االجتاهات وتضارب املصاحل

  .)١(﴾ِبحبِل اللَِّه جميعاً و ال تفَرقُوا

   .)٢(﴾ال تنازعوا فَتفْشلُوا و تذْهب رحيكُمو﴿ :وقال تعاىل

                                                

  .١٠٣: سورة آل عمران )١(

  .٤٦: سورة األنفال )٢(
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   .)١(﴾ِإنَّ هِذِه أُمتكُم أُمةً واِحدةًو﴿: وقال سبحانه

  .)٢(املؤمنون يد واحدة على من سواهم: )صلى اهللا عليه وآله(وقال 

وقد تقدم تفصيل ذلك يف مسألة العنف ، فإن العنف أول ما حيطم احلركات، مسك األكيد بالالعنف الت:الرابع

  .والالعنف

فإن من مل يكن استشارياً مع نفسه كيف يكون استشارياً مع ،  جعل االستشارية يف داخل احلركات:اخلامس

  .غريه

وال يزعم أن ما ذكرناه شيء ، ر اخلارجيوبذلك تتمكن احلركات من مقابلة الدكتاتورية الداخلية واالستعما

فقد دخلت ، فلم يبق حىت بلد واحد أو قوة واحدة ساملة، فإن السقوط دخل يف خمتلف جوانب حياة املسلمني، سهل

، ويف كل مجاعة مجاعة، القوى املعادية لإلسالم إىل عمق البالد اإلسالمية حىت أصبحت هلا جذور يف كل بلد بلد

فال توجد اآلن حد حمدود بوضوح بني اإلسالم ،  يكون باإلضافة إىل أا خارجية داخلية أيضاًولذلك كل الصراعات

  .وبني االجتاهات املنحرفة عن اإلسالم

وإن كان بعض الشيوعيني أو البعثيني أو ، مثالً جتد يف العراق البعثي والشيوعي والقومي إىل جانب املسلم

إن أعضاء اتمعات اإلسالمية الذين يصرون على ،  العتبات املقدسةالقوميني أيضاً يصلون ويصومون ويزورون

القبول بسيادة الغرب السياسية أو االجتماعية أو الثقافية أو االقتصادية أو التريوية أو ما أشبه ذلك هم قد أصبحوا 

وهكذا يف جرياننا ،  مسلماًفترى أخاً بعثياً وأخاً، كما أم أصبحوا يف بيوتنا أيضاً،  على البالد اإلسالميةاًحكام

وهذا هو السبب يف أن عنصر الصراع الذي دخل البالد اإلسالمية صار ذا نتائج ، وما أشبه ذلك، وأبناء بلدتنا

  وصعب على املسلم أن خيتار لنفسه خمرجاً للتهرب ، خطرية على املسلمني

                                                

  .٥٢: سورة املؤمنون )١(

)٢( .  
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وال خيار للمسلمني يف ، ن أن يتأثر بهبدو وهذا الصراع مبختلف جوانبه ما ترك أحداً، من نتائج هذا الصراع

  .فاملسلم اآلن بني خيارين الدخول أو اهلروب، جتنب هذا الصراع

: )صلى اهللا عليه وآله(وإذا أردنا أن منثل ذلك مبا قاله الرسول ، ومن الواضح أن هذا الشيء من أصعب األمور

إن أعدى عدوك نفسك اليت بني جنبيك
 عرفنا أن العدو اخلارجي ، من األفراديد وعلمنا أن النفس كم تر،)١(

وأنه كيف ،  من املسلمنييالذي دخل بالدنا بسبب هذه األحزاب واملنظمات وشبكات الفساد وما أشبه كم ترد

  .يكون سداً غريباً يف داخل بالد اإلسالم ضد اإلسالم

ال كاحلروب الصليبية ، كرةلكن بصورة ما، إن الذين يعادون اإلسالم قد أعلنوا حرم على اإلسالم بالفعل

وأعظم جتسيد إلعالم احلرب يف العصر احلاضر تعزيز التيارات املختلفة من شبكات الفساد والقوميات ، السابقة

،  ألوان ال لون واحدئ وإمنا أتينا بصيغة اجلمع ألن لكل واحد من هذه املباد،والشيوعيات والبعثيات والدميقراطيات

  .وإىل غري ذلك شتراكية اإليرانيةاالو شتراكية الكرديةالوا شتراكية العربيةكاال

وال صورة للتوفيق واامالت على حساب ، ومن الواضح أنه ال حلول وسط بني اإلسالم وغري اإلسالم

 ومن املعلوم أنه ال سالم يف عامل اإلسالم وال تتوحد اجلهود والقوى وترجع األمة إىل ما كانت عليها ما، اإلسالم

ولن يكون برنامج ما واقعياً مستنداً إىل القرآن الكرمي والسنة املطهرة ما مل ينطلق املسلمون ، يه هذه اآلثاردامت ف

سواء يف أمورها ، تعقل وصرب إلنقاذ األمة اإلسالمية من هذه السرطانات الناشبة يف جسم األمةوبكل حيطة وحذر 

  فاألمر ، و التربوية أو العسكرية أو غريهاالسياسية أو الثقافية أو االقتصادية أو االجتماعية أ

                                                

)١( .  



١٥٥

حيتاج إىل بيان خطة واضحة املعامل تطابق العقل والشرع لتحويل األمة اإلسالمية يف صورة جمموعة أهداف 

وما رأيناه يف  هنة إىل احلالة اإلسالمية املتواجدة يف الكتاب والسنةا ألجل نقل األمة من حالتها الر،حمددة قابلة للتطبيق

  .)عليهم السالم( واألئمة )صلى اهللا عليه وآله(ة الرسول سري

الفكر السياسي واالجتماعي واالقتصادي والتربوي يف البالد اإلسالمية خالل قرنني من الزمان من حني و

وظهور الغرب كقوة سياسية ، ة واحلضارةحنطاط القوة اإلسالمية يف السياساالستعمار يظهر عليه آثار رد الفعل با

ومثل هذه البقع الصغرية ال ، ور هنا وهناكإال يف بقع صغرية من الن، زام املستمررية عاملية واملسلمون يف االوحضا

  .تتمكن أن تبدل ظالم احمليط بكل الشؤون اإلسالمية إىل ار إسالمي شامل

 ودفعتهم إىل تبين ،نيقتصادية وغريها كثرياً من مفكري املسلمجنازات الغرب العلمية والتقنية واالإفقد أدهشت 

ومجاعة منهم قد أنفق كثرياً من ، وذلك بزعمهم أن هذا هو سبيل اخلالص للمسلمني، كما حيدده الغرب مبدأ التقدم

أو ترقيع ، ومعىن ذلك أم يريدون ترقيع اإلسالم بالتقدم الغريب، طاقاته ألجل التوفيق بني هذا التقدم وبني اإلسالم

  .التقدم الغريب باإلسالم

، أو دميقراطي، أو بعثي، إن اإلسالم شيوعي: منهم كانوا يقولون كما رأينا يف العراق ويف غري العراق أن قسماً

 العامل اإلسالمي قد انقسم ىولذا نر، أنا مسلم شيوعي دميقراطي): سوكارنو(وكان يقول ،  أو وجودي،أو قومي

  .أو املزيج منهما مما تسمى باالشتراكية، والشيوعية الشرقية، يف اقتصاده إىل الرأمسالية الغربية

ن حماوالت املسلمني للتوفيق بني اإلسالم وبني الغرب على حساب اإلسالم ال يكون من اإلسالم إ: واحلاصل

فإن التشريك يكون إىل غري اإلسالم ، وال يقبل بالتشريك، ألن اإلسالم يريد أن يكون الدين هللا وحده، يف شيء

   أقرب منه إىل
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فتسمية التقدم الغريب أو االقتصاد الشرقي بربنامج تطبيق التشريعات اإلسالمية ال يغري من واقع ، الماإلس

  .االحنراف والتأخر شيئاً

، أو أن الشرق أصدقاء هلم،  يرون أن الغرب أصدقاء للمسلمنينيأن هناك إسالمي: واألغرب من هذا األمر

فقسم منهم ، فغانستان مل يستعد مجلة من حكام املسلمني إدانة الغزوأوحىت يف هذه اآلونة األخرية اليت غزت روسيا 

إن الغرب أصدقاء املسلمني ألم : وقسم منهم يقولون، إن الشرقيني أصدقاء املسلمني ألم ضد إسرائيل: يقولون

وما ، املسلمنيفالالزم علينا أن نرجع إىل أصولنا وجذورنا حسب ما يفهمه فقهاء ، ضد الشيوعية املعادية لإلسالم

ننا ال نستطيع أن نفكر يف إاض األمة أ إذا أدركنا جيداً وذلك ال يكون إالّ، ذكروه يف كتبهم منذ ألف سنة

اإلسالمية إاضاً شامالً بدون أن نصل إىل قناعة واضحة بأنه ال سبيل إىل التوفيق بني اإلسالم والغرب أو بني 

  .اإلسالم والشرق

ِهم حرجاً ِمما  أَنفُِس بك ال يؤِمنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم ال يِجدوا يفرفَال و﴿: قال سبحانه

و تيليماًقَضسوا تلِّمس١(﴾ي(.  

سنجد املناخ الروحي واملادي والتارخيي الذي يفرض حتول األمة إىل مسلمني واقعيني القناعة  وعند هذه

  . التأخر إىل التقدمخارجني من

أو أن كل عادة تسربت إىل املسلمني ، ن كل شيء من الغرب أو الشرق خطأإ: ليس معىن ذلك أن نقول

سواء كانوا من الشيعة أو ، وإمنا املعيار ما ذكرناه مما يعينه شورى الفقهاء العدول الذين هم مراجع األمة، صحيح

: يل ذلك يف كتابصلغض عن البحوث األصولية على ما ذكرنا تف مع ا،كانوا من السنة كل بالنسبة إىل طائفته

  .)كيف جنمع مشل املسلمني(

  فإذا حدد املسلمون أهدافهم والطرق إىل تلك األهداف يف 

                                                

  .٦٥: سورة النساء )١(
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  .ضوء الكتاب والسنة سيجدون طريقهم إىل اإلنقاذ بإذن اهللا سبحانه وتعاىل

شتراكية والدميقراطية على األسلوب الغريب ومن ذلك أن نبحث عن البدائل اإلسالمية والرأمسالية واال

وتوزيع  والفقر ومشكلة عدم التنمية، وبذلك يكون قد وصلنا إىل حل مشكلة التخلف، والشيوعية والقومية وغريها

  إذا كانت مصادرفإنه ال سبيل إىل تطوير الطاقات اإلسالمية إىل اهلدف اإلسالمي وتعبئتها إالّ، وغري ذلك القدرة

  .طاقاتنا وأساليبنا ومناهجنا تنبع من داخل اإلسالم نفسه

فإن اجليش اإلسالمي ليس ذه الصورة اليت ، اجليش اإلسالمي: وقد ذكرنا حنن كمثال لذلك يف بعض كتبنا

فإن األسلحة اليت تشترى من الغرب أو اليت يهديها الغرب ، واليت هي صورة من الغرب، هي اآلن يف بالد اإلسالم

وقد رأينا كل استعمال لتلك األسلحة ال يعود ،  االستعمار ال ميكن استخدامها ألجل عظمة اإلسالم وتقدميهبقصد

 ال على ،وكذلك اجليوش اليت تتألف من اجلنود والضباط املرتزقة على هذا األسلوب،  بشرإىل اإلسالم واملسلمني إالّ

 إىل غري ، فإا مل حتارب ألجل اإلسالم مهما كانت الظروف،)صلى اهللا عليه وآله(األسلوب الذي كوا رسول اهللا 

  .واليت ذكرنا مجلة منهما يف كتبنا االقتصادية والسياسية واالجتماعية وغريها ذلك من األمثلة الكثرية

من أقوى ، سواء عند من يدعي اإلسالمية أو غري اإلسالمية، إن احلدود اجلغرافية اليت مزقت األمة شر متزيق

  .وحتوهلم من التخلف إىل مقبض الزمام، واإلسالم  دون تقدم املسلمنيالسدود

وعلى أي فالالزم أن يهتم التيار اإلسالمي مث الدولة اإلسالمية إىل هذه اجلهة املهمة اليت بدوا ال ميكن قيام 

  .واهللا املوفق املسهل، اإلسالم من جديد
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  ))فلسفة التأخر((

وإن كان هلم ، ويف ذلك املنطلق يسريون  حيام على االحنراف وفلسفة التأخر قسم من الناس يبنون:)مسألة(

  .وكثرياً ما حيترقون شوقاً إىل أن يصلوا إىل هدف يرونه حسناً، منتهى األمل يف التقدم

فكيف مبا إذا كان اهلدف ، ومن يبين حياته على فلسفة التأخر ال ميكن أن يصل إىل اهلدف مهما كان قريباً

بينما نشاهد أن األغلب يف ، مها على ذلكسالمية املرتقبة أن ال يبنيا أمروعلى التيار اإلسالمي والدولة اإل .بعيداً

  .وال نقول الكل، التيارات اإلسالمية ذلك

وإمنا عدم مساعدة الظروف ، ألن فيهم بعض من ليسوا كذلك، وإن مل يصل أحدهم إىل ذلك اهلدف املنشود

 ال لعدم إعداده ، أسباب السفر إىل هدف خاص لكنه ال يصل إليه ملعوقات خارجيةؤيهيكمن ، أخرم عن الوصول

 ما ميكن )فقه اإلدارة(وقد ذكرنا يف ، ستيعابال اال، ملاع فقطن نذكر بعضاً من تلك الفلسفة لإلوحن، العدة الالزمة

  : أن يكون مرشداً إىل مثل هذا املبحث

  

  ))الغرور((

بله ما إذا كان تقدمي ، مامفكيف بأن يقدم غريه إىل األ، رور ال يصلح ألن يتقدم بنفسهفإن املغ،  الغرور:األول

  .اإلسالم وهداية األنام ونشر األحكام

وإال فأي ، فإن املوضوعات بنظر العرف، نه غرورإبل ما يقوله الناس ، وليس الغرور ما مييزه الشخص بنفسه

  .لذميمة ال يعترف ا أصحاافإن غالب األخالق ا، ؟مغرور يعترف أنه مغرور

، وغريها وطالب اجلاه، وطالب املال، بل يأيت يف طالب العلم، وليس الغرور خاصاً مبن يقصد تقدمي اإلسالم

  .وهكذا غريه من طالب شيء وهو مغرور، فإن من يطلب العلم لكنه مغرور مبا علم ال يكتسب املزيد حىت يصل

  .يف ذم الغرورويف اإلسالم مجلة وافية من النصوص 
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  ))الكرب((

أَنْ ال تعلُوا و﴿: قال سبحانه، سواء كان الغري إنساناً أو عمالً، وهو رؤية النفس أرفع من الغري،  الكرب:الثاين

.)١(﴾علَى اللَِّه

  .)٢(﴾ال تقَدموا بين يدِي اللَِّه و رسوِلِه﴿: وقال سبحانه

  .)٣(﴾ كُلَّ مختاٍل فَخوٍرِإنَّ اللَّه ال يِحب﴿ :وقال

  .غريها من اآليات إىل

:  قال،كيف وصلت إىل ما وصلت: وقد قيل ألحد كبار العلماء، حيتاج إىل تواضع خاص إن العمل كالعلم

  .ألين مل أحتاش أن أسأل عما ال أعلم

ذا تأخذ هذه املبالغ فلما: فقالت املرأة، ال أعلم:  فقال العامل بكل تواضع،وسألت امرأة عن عامل عن مسألة

هذا لعلمي القليل ولو كنت أردت أن آخذ ألجل جهلي مل يكف كل ثروة العامل :  قال العامل،الطائلة من الناس

  .حيث جهلي ال تعداد له، لذلك

فلماذا جلست :  قال السائل،ال أعلم: فسأله إنسان عن مسألة فقال، ومثله ينقل عن عامل آخر كان على املنرب

ولو أردت أن أجلس مرتفعاً بقدر جهلي كنت ، رتفاع هذا املكان بقدر علمي القليلا:  قال العامل، املرتفعهذا املكان

  .أصل إىل السماء ارتفاعاً

ولذا ورد يف ذم التكرب مجلة كبرية من ، فاإلنسان الذي يتكرب منطو على فلسفة التأخر، أي حال يوعل

  :الروايات

من ذلك أكبه اهللا  فمن نازع اهللا شيئاً، الكرب رداء اهللا:  قال)عليه السالم(  عن أيب عبد اهللا،فعن ليث املرادي

  .)٤(يف النار

ال يدخل اجلنة من يف قلبه مثقال ذرة من :  قاال)عليهما السالم( عن أيب جعفر وأيب عبد اهللا ،وعن زرارة

  .)٥(كرب

                                                

  .١٩: سورة الدخان )١(

  .١: سورة احلجرات )٢(

  .١٨: سورة لقمان )٣(

)٤( .  

)٥( .  
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 وقد شكى إىل ،دياً للمتكربين يقال له سقرإن يف جهنم لوا:  قال،)عليه السالم( عن الصادق ،وعن ابن بكري

  .)١(فتنفس فأحرق جهنم، تنفسيأذن له أن ي أن عز وجلحره وسأله   شدةعز وجلاهللا 

إن املتكربين جيعلون يف :  يقول)عليه الصالة والسالم(مسعت الصادق :  قال، عن أخيه،وعن داود بن فرقد

  .)٢(بهم الناس حىت يفرغ اهللا من احلساؤصورة الذر تط

 ويف رأسه حكمة ما من عبد إالّ:  قال،)عليه السالم( عن أيب عبد اهللا ، عن بعض أصحابه،وعن ابن أيب عمري

، فال يزال أعظم الناس يف نفسه وأصغر الناس يف أعني الناس، تضع وضعك اهللا: فإذا تكرب قال له، وملك ميسكها

 فال يزال أصغر الناس يف نفسه وأرفع الناس يف أعني ،شك اهللانتعش نع: مث قال له، عز وجلوإذا تواضع رفعه اهللا 

  .)٣(الناس

ما أحد :  قال)عليه السالم( ن علياًإ: )عليهما السالم( عن أبيه ، عن جعفر بن حممد،وعن مسعدة بن صدقة

وإن تواضع ، تواضع وضعك اهللا: مث قال له، فإن تكرب جذبه بناصيته إىل األرض،  وناصيته بيد ملكمن ولد آدم إالّ

  .)٤(ارفع رأسك رفعك اهللا وال وضعك بتواضعك هللا: جذبه بناصيته مث قال له

ن إلبليس لكحالً ولعوقاً إ: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(ويف رواية عن الباقر 

  .)٥(وسعوطه الكرب، ولعوقه الكذب، فكحله النعاس، وسعوطاً

  :  قال)عليه السالم( عن أيب عبد اهللا ،ختاروعن احلسني بن امل

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  



١٦١

إن الكربياء هللا رب ، واملنفق سلعته باألميان، ومسبل إزاره خيالء،  ثاين عطفه،ثالثة ال ينظر اهللا إليهم

  .)١(العاملني

  .إىل غريها من الروايات

  

  ))املشاكلكثرة الشكوى وبيان ((

فال يزال يعدد شكاياته ، ملني ينطوي على هذه الصفة السيئةفإن بعض العا،  تعداد مشاكله عند الناس:الثالث

أنا فعلت كذا من احلسن : فيقول، أو يف صفحات ما ميلكه من اجلرائد واالت أو ما أشبه ذلك، عند أصدقائه

  .والناس قابلوين بكذا من السيء

كل ممن يعد شكاياته ومظلمته و، يصل أمثال هؤالء إىل املهاترات وأخرياً، القاضي وحدهم وهؤالء يذهبون إىل

 وليست ، ليس الطريق مفروشاً باألوراد:ويف املثل، إن التقدم له مشاكل، ومن يهاتر ال يستحق تقدماً، للناس

  .طبق من ذهب األهداف تقدم إىل اهلادفني على

، ه كبريةلكن هذا غري من يرى مشكلت، نعم قد يقول اإلنسان مشكلته لغريه يف سبيل االستنجاد به يف حلها

 إا يف ،ولذا وردت الروايات يف ذم الشكاية إىل الناس، واستدرار العطف حنوها وأنه يريد بذلك بيان فضائل نفسه

  .فكيف باإلنسان الذي يريد التقدم والتقدمي، اإلنسان العادي مذموم

  

  ))كثرة التوقعات((

وكثرياً ما يسمع ، ا أخذ يف التأفف والتربمفإن مل حيصل اإلنسان عليه،  توقع الرفاه والرخاء واملدح:الرابع

ومل ، برد من العمل بعد ما مل يقدر الناس عمله: أجاب بأنه، ملاذا وقفت: اإلنسان عامالً يقف عن العمل فيقال له

  كأنه يريد لعمله اجلاه واملال وما أشبه ال ،  أو ملن أعمل،ملاذا أعمل: أو يقول، يتمكن من حتصيل الرفاه املطلوب

                                                

)١( .  



١٦٢

  .)١(﴾ال تمنن تستكِْثرو﴿: قال سبحانه، ومثل هذا اإلنسان حقيق بأن يتأخر، دفاهل

  .)٢(﴾يمنونَ علَيك أَنْ أَسلَموا قُلْ ال تمنوا علَي ِإسالمكُم بِل اللَّه يمن علَيكُم أَنْ هداكُم ِللْإمياِن﴿ :وقال تعاىل

ن من رجاله فال يكفإن مل ،  سلفاًكعرف ذلي اإلسالم أن مي تقديريدمن ى فعل، كء باألشوايق مليإن الطر

ة كه هذه امللية مث تنمو في بفلسفة تقدمريسيوبعضهم ، وقد باء بالفشل قي وسط الطرقف يفيه لكبسلو تعب نفسهي

  .سر مسعتهخيث يضاً حيجهاده السابق أ ال بعمله فحسب بل يف، بوء بالفشليه وهو يعقبى رتد علي وإذا به، ئةيالس

  

  ))عدم فهم احلياة((

 مل وإالّ، هدفه إىل طبقها وصلى ن خاصة إذا سار اإلنسان علياة موازيفإن للح، اةيعدم تفهم احل: اخلامس

  .)٣(﴾أْتوا الْبيوت ِمن أَبواِبهاو﴿ :سبحانه قال، صلي

التجارب وطول  إىل حباجة لةيت الطوالدراسا إىل نه باإلضافةإ، نيء سهل هيس بشياة ليوفهم أبواب احل

ان كفهمها مهما يال  اةي الدارس لعلوم احلريفغ، العطب والسالمة والتقدم والتأخر عرف مواقع يمعاشرة الناس حىت

تحاشون يفإم ، نيوهذا من أسرار سقوط املستبد، ان ملتفتاًكفهمها مهما ي واملنقطع عن الناس وجتارم ال، اًكيذ

  . التقلصيف اةيأخذ فهمهم للحيف، ع الناسعن املعاشرة م

 وأقل، رف بأمثال هؤالءجيد اجلرف ياة جارف شديار احليت نإث يوح، اةياة ال تفهمه احليفهم احليومن مل 

اة فخسروا أنفسهم يف جرفتهم احلكينه أو، رناهك ما ذيعطيان كل زمان ومك ن يفيالطغاة واملستبد إىل نظرة

   اسب حصلواكل مكو، هميوأهل

                                                

  .٦: سورة املدثر )١(

  .١٧: سورة احلجرات )٢(

  .١٨٩: سورة البقرة )٣(



١٦٣

  .)١(﴾أَهليِهمذين خِسروا أَنفُسهم وِإنَّ الْخاِسرين الَّ﴿: قال سبحانه، عليها

  

  ))سوء اخللق((

  .ويا له من صفة توجب انفضاض الناس من حول اإلنسان العادي فكيف بالعامل،  سوء اخللق:السادس

ويف ، م والصباح واللني وغري ذلكولسوء اخللق مظاهر من مجلتها عدم االئتالف مع الناس بالسالم والكال

  .الروايات مجلة كبرية من اإلملاع إىل سوء هذه الصفة

  .يوجب سقوط اإلنسان أو عمل ناب وأحياناً كلمة نابية

إن سوء اخللق ليفسد العمل كما يفسد اخلل :  قال،)عليه السالم( عن أيب عبد اهللا ،فعن عبد اهللا بن سنان

  .)٢(العسل

 اهللا لصاحب أىب :)صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(الصادق  عن ،وعن السكوين

  .)٣(إذا تاب من ذنب وقع يف ذنب أعظم منه:  قال،وكيف ذاك يا رسول اهللا: قيل، اخللق السيء بالتوبة

  .)٤(من ساء خلقه عذب نفسه:  قال)عليه السالم( عن أيب عبد اهللا ،وعن إسحاق بن غالب

عليكم : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليهم السالم(عن آبائه ، )عليه السالم(ن الرضا وع

  .)٥(فإن سوء اخللق يف النار ال حمالة، وإياكم وسوء اخللق، فإن حسن اخللق يف اجلنة ال حمالة، حبسن اخللق

،  وله توبةما من ذنب إالّ: )عليه السالم(  عليقال:  قال،)عليهما السالم( عن أبيه ، عن الباقر،وعن مسعدة

   وقد وما من تائب إالّ

                                                

  .١٥: سورة الزمر )١(

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  



١٦٤

  .)١(ألنه ال يتوب من ذنب إال وقع يف غريه أشر منه، تسلم توبته ما خال السيء اخللق

إن سعد بن :  فقيل)صلى اهللا عليه وآله(أتى رسول اهللا :  قال،)عليه السالم( عن الصادق ،وعن ابن سنان

إن : مث قلت، أمرت بغسله وصليت على جنازته وحلدته:  أن ذكر جتهيزه ودفنه ـ مث قال فقالواإىل، معاذ قد مات

  .)٢(نه كان يف خلقه مع أهله سوءإنعم : فقال، سعداً قد أصابته ضمته

  .)٣(ال سؤدد لسيء اخللق:  قال)عليه السالم(وعن الصادق 

  .)٤(الشح وسوء اخللق: عان يف مؤمنخلقان ال جيتم:  قال)صلى اهللا عليه وآله(وعن النيب 

، وسوء اخللق زمام من عذاب اهللا يف أنف صاحبه: نه قال يف حديثإ ،)صلى اهللا عليه وآله(وعن رسول اهللا 

  .)٥(والشر جيره إىل النار، والزمام بيد الشيطان جيره إىل الشر

  .)٦(أسوأهم خلقاً: قال، ماًنه سئل عن أدوم الناس غإ ،)عليه الصالة والسالم(وعن أمري املؤمنني 

  .)٧(وعذاب النفس، سوء اخللق نكد العيش: نه قالإ )الصالة والسالمعليه ( علي وعن

  .)٨(سوء اخللق يوحش النفس ويرفع األنس: )عليه السالم(وقال 

  .)٩(ة إىل احملسن لؤمء واإلسا،سوء اخللق شؤم: )عليه السالم(وقال 

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  

)٦( .  

)٧( .  

)٨( .  

)٩( .  



١٦٥

  .)١( اخللق يوحش القريب وينفر البعيدسوء: )عليه السالم(وقال 

  .)٢( سوء اخللقكل داء يداوى إالّ: )عليه السالم(وقال 

  .إىل غريها من الروايات

  

  ))ملذات احلياة((

  . االهتمام مبالذ احلياة: من مسات التأخرالسابع

 ذلك هل يبقى له من إن من يشتغل باألزواج واملآكل اللذيذة واملشارب الشهية والتفرج واألسفار وما أشبه

 فلم يكن النيب  وإالّ،)٣(ال أشبع اهللا بطنه:  إىل ذلك بقوله)صلى اهللا عليه وآله(وقد أملع النيب ، الوقت حىت يتقدم

  .وال لعاناً وال صخاباً وال عياباً سباباً) صلى اهللا عليه وآله(

إن الالزم على املصلحني أن ، مع واضحمع أن اجل، وبعض الناس يتحريون يف اجلمع بني الطائفتني من الروايات

 ة اجلراحيية وأحياناً حيتاج الضرب إىل الشدة كالطبيب الذي يريد عالج األمراض احملتاجة إىل العمل،يضربوا الزوائد

ويبقر  ال ينايف أنه يشق الصدور إن هذا الطبيب نزيه إىل الغاية: فقول، نه جيرح الناسإ: فهل يقال له ى،لتطبيب املرض

  .ويقطع األطراف ألجل إزالة شأفة األمراض واألعراض بطونال

وإذا ذهبت إىل زعيم جلماعة ، وال ميكن اجلمع بني التقدم وبينه، فاالهتمام مبالذ احلياة نوع من فلسفة التأخر

ملته كما أنه إذا رأيت إنساناً يدعي التحرق لتقدمي اإلسالم وهو ، ورأيته يرفل يف النعيم فاعلم أنه آئل للسقوط

  :يقول الشاعر، فاعلم أنه ادعاء أجوف وليس كالمه إال الثرثرة، بامللذات

  وكل يدعي وصالً بليلى 

  وليلى ال تقر هلم بذاكا

   دموع يف خدود)٤(تشتبكإذا ا

   ممن تباكاىتبني من بك

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

  ).اشتبهت: ( ويف بعض النسخ)٤(



١٦٦

وإياكم : )الصالة والسالمعليه ( علي يقول، وهلذا جند يف الروايات مجلة كبرية يف التحريض على الزهد

  .)١(والتنعم والتلهي

ما يل : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم( عن أيب عبد اهللا ،وعن احلسن بن الراشد

.)٢(مث راح وتركها، يوم صائف فقال حتتهايف إمنا مثلي كراكب رفعت له شجرة ، وللدنيا

يف طلب الدنيا أضرار : )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا : ل قا،)عليه السالم( عن أيب عبد اهللا ،وعن ابن بكري

  .)٣(فأضروا بالدنيا فإا أحق باألضرار، ويف طلب اآلخرة أضرار الدنيا، باآلخرة

عليهم ( فقد قالوا وإالّ، واآلخرة اليت ال جتتمع مع الدنيا، ومن املعلوم املراد الدنيا اليت ال جتتمع مع اآلخرة

ربنا ﴿: قال القرآن احلكيم وقبل ذلك، )٤(أو ترك دنياه آلخرته، ليس منا من ترك آخرته لدنياه :)الصالة والسالم

ةً ونسيا حنِةآِتنا ِفي الدةًِفي الْآِخرنسح )٥(.  

  ما ألني مسها،إمنا مثل الدنيا كمثل احلية: )عليه السالم( علي  إن يف كتاب:)عليه السالم(وعن أيب عبد اهللا 

  .)٦( إليها الصيب اجلاهلي ويهو، حيذرها الرجل العاقل،ويف جوفها السم الناقع

 يا:  قال،)صلوات اهللا عليهما(ة النيب لعلي  يف وصي،)عليهم السالم(عن آبائه ، )عليه السالم(وعن الصادق 

 ي عليا، تعيب من خدمكأ وخدمي من خدمينأ :أوحى اهللا إىل الدنيا ي عليا، إن الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر يعل

ما من أحد من األولني  ي عليا، إن الدنيا لو عدلت عند اهللا جناح بعوضة ملا سقى الكافر منها شربة من ماء

   واآلخرين إالّ

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

  .٢٠١: سورة البقرة )٥(

)٦( .  



١٦٧

ما قل : )صلى اهللا عليه وآله(وقال رسول اهللا : قال، وهو يتمىن يوم القيامة أنه مل يعط من الدنيا إال قوتاً

  .)١(ىكثر وأهلوكفى خري مما 

 فقد ورد يف وإالّ، فإن الدنيا امللهية غري حسنة، ومن املعلوم أن املراد مبقدم احلديث ما ذُكر يف مؤخره: أقول

  .)٢(نعم العون على الدين الغىن: األحاديث

،  بالقوتوال مال أذهب للفاقة من الرضا:  قال، يف وصيته حملمد بن احلنفية،)عليه السالم(وعن أمري املؤمنني 

.)٣( واحلرص داع إىل التقحم يف الذنوب، خفض الدعةأ وتبو،ومن اقتصر على بلغة الكفاف فقد انتظم الراحة

 عنده قوت ،به، آمناً يف سرمن أصبح معافاً يف جسده:  قال)صلى اهللا عليه وآله(ويف رواية أن رسول اهللا 

يكفيك منها ما سد :  ملخاطب له امسه ابن جعشم)وآلهصلى اهللا عليه (مث قال ،  فكأنه خريت له الدنيا،يومه

وما ، وإال باخلبز وماء اجلرة، وإن يكن دابة تركبها فبخ بخ، فإن يكن بيت يكنك فذاك، وأورى عورتك، جوعتك

  .)٤(بعد ذلك حساب عليك أو عذاب

 ما فاتكُم   تأْسوا علىِلكَيال﴿ :قال اهللا تعاىل، الزهد بني كلمتني من القرآن: )الصالة والسالمعليه ( علي وقال

ووا ِبما آتاكُمحفْر٥(﴾ال ت(، ومن مل ييأس على املاضي ومل يفرح باآليت فقد استكمل الزهد بطرفيه)٦(.  

   تزهد يف الدنيا )صلى اهللا عليه وآله(ولذا أن الرسول 

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

  .٢٣: سورة احلديد )٥(

)٦( .  



١٦٨

صفاته الرفيعة بإذن اهللا سبحانه من ذلك  إىل سائر )صلى اهللا عليه وآله( وذلك التزهد أمكنه ،تزهداً كبرياً

صلى اهللا (وكان الرسول ،  يف البداية يف املدينة املنورة مسجداً)صلى اهللا عليه وآله(فقد بىن الرسول ، التقدم املدهش

كما شارك ببناء الغرف يف ،  حيمل الطوب واللنب واألحجار ويشارك بنفسه يف بناء ذلك املسجد املتواضع)عليه وآله

 وكان هذا هو مرتله، وعمده من جذوع النخل، وسقفه من اخلوص، وكانت جدراا من اللنب، اف املسجدأطر

: وبعض قال، ه يف حنو شهرين من العام األول للهجرةؤوقد مت بنا، ومنازل أزواجه وذويه يف املدينة املنورة ومسجده

  .يف ستة شهور

  .وإمنا أسبلت عليها مترايضاً، للغرف أبواب ـ يف البداية ـنه مل يكن إ: وقد ذكر بعض املؤرخني

 مع أنه تدرجيياً استوىل على تسع دول يف خريطة عامل ، يف احلياة)صلى اهللا عليه وآله(وهكذا تزهد الرسول 

وحىت أنه ملا مات كانت درعه رهناً عند شخص لقاء طعام أخذه منه لقوت ، وجاءت إليه األموال بكثرة هائلة، اليوم

  . حسب وصيته قضى دينه بعد وفاته)عليه الصالة والسالم(حىت أن علياً ، ن مديوناًوكا، عائلته

ناس الذين يريدون ، واالكتفاء بالقليل من شيمة األفالزهد يف الدنيا واإلعراض عن ملذاا، وعلى أي حال

  . وعملهم غري كالمهم،وإال فكالمهم كالم فارغ، التقدم

  

  ))سوء الظن بالناس((

وهل يترك الناس سيء ، فإنه ال مير زمان إال ويظهر سوء الظن يف اللسان والعمل،  الظن بالناس سوء:الثامن

  .الظن م أن يقودهم أو يسودهم

  :سيء الظن وقد وصل إىل بعض املراتب لكنه وكثرياً ما يرى اإلنسان شخصاً



١٦٩

  .تفاع إن مل يكن سيء الظن كان وصل إىل أضعاف تلك املرتبة من العلو واالر:أوالً

 أو يوفق ،مام أو يسري إىل األ، فال يتوقع سيء الظن أن ينصر اإلسالم، الكالم يف الوصول إىل اهلدف:وثانياً

  .إلقامة الدولة اإلسالمية العاملية

ال ألن اهللا ، وحىت سوء الظن باهللا سبحانه وتعاىل يوجب النار، ويف الروايات مجلة وافية من ذم سوء الظن

قال ،  من جنس الشجرةوإن الثمرة ال تكون إالّ، وإمنا لعدم قابلية سيء الظن للجنة واملغفرة، نحباجة إىل حسن الظ

  .)١(﴾ذِلكُم ظَنكُم الَّذي ظَننتم ِبربكُم أَرداكُمو﴿: سبحانه

ويرجوه ، ينبغي للمؤمن أن خياف اهللا كأنه مشرف على النار: )معليه الصالة والسال(وقد قال أبو عبد اهللا 

  .)٢(وإن شراً فشراً، إن خرياً فخرياً، إن اهللا تبارك وتعاىل عند ظن عبده به: مث قال، رجاًء كأنه من أهل اجلنة

 قال )صلى اهللا عليه وآله(ن رسول اهللا إ: )عليه السالم( علي وجدنا يف كتاب:  قال)عليه السالم(وعن الباقر 

وحسن ، ورجائه له،  حبسن ظنه باهللا مؤمن قط خري الدنيا واآلخرة إالّيله إال هو ما أعطإوالذي ال : على منربه

 بسوء ظنه يعذب اهللا مؤمناً بعد التوبة واالستغفار إالّ  هو الله إالّإوالذي ال ، والكف عن اغتياب املؤمنني، خلقه

 ن ظن عبد مؤمن باهللا إالّله إال هو ال حيسإوالذي ال ، واغتياب املؤمنني، وسوء خلقه، ه لهئوتقصري من رجا، باهللا

   أن يكون عبده املؤمن ييستحي، ألن اهللا كرمي بيده اخلري، كان اهللا عند ظن عبده املؤمن

                                                

  .٢٣: سورة فصلت )١(

)٢( .  



١٧٠

  .)١(حسنوا باهللا الظن وارغبوا إليهأ ف،هءقد أحسن به الظن مث خيلف ظنه رجا

:  يف كالم له)عليه السالم( قال أمري املؤمنني:  قال،)عليه السالم( عن أيب عبد اهللا ،عن احلسني بن املختارو

وال تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءاً وأنت جتد هلا يف ، ضع أمر أخيك على أحسنه حىت يأتيك ما يغلبك منه

  .)٢(اخلري حممالً

ومن عامل أخاه ، من ام أخاه يف دينه فال حرمة بينهما:  قال)عليه الصالة والسالم(ويف رواية عن الصادق 

  .)٣(به الناس فهو بريء مما ينتحلعامل  مبثل ما

: )عليه السالم( فيما كتبه لولده احلسن ،)عليه الصالة والسالم( عن أمري املؤمنني ،)عليه السالم (وعن الباقر

فإنه ال يدع بينك وبني صديقك صفحاً، وال يغلنب عليك سوء الظن)٤(.  

  .)٥(ال يعدمك من شفيق سوء الظن: )عليه السالم(وقال 

 عز وجلفإن اهللا ، اطرحوا سوء الظن بينكم: نه قالإ ،)عليه السالم( عن أمري املؤمنني ، حديث األربعمائةويف

  .)٦(ى عن ذلك

حسن الظن أصله من حسن إميان املرء وسالمة :  قال،)عليه الصالة والسالم( عن الصادق ،ويف رواية أخرى

حلياء وقذف يف قلبه من ا، والفضل من حيث ركب فيه، رةوعالمته أن يرى كل ما نظر إليه بعني الطها، صدره

أحسنوا ظنونكم بإخوانكم تغتنموا ا صفاء القلب : )صلى اهللا عليه وآله(قال النيب ، واألمانة والصيانة والصدق

  إذا رأيتم أحد إخوانكم : وقال أيب بن كعب، ومناء الطبع

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  

)٦( .  



١٧١

 فلوموا أنفسكم حيث  فإن اطمأنت قلوبكم على أحدها وإالّ،يف خصلة تستنكروا منه فتأولوها سبعني تأويالً

  .)١(مل تعذروه يف خصلة يسترها عليه سبعني تأويالً فأنتم أوىل باإلنكار على أنفسكم

 )عليه الصالة والسالم( روى عن أيب بن كعب يدل على أن اإلمام )عليه الصالة والسالم(أقول حيث اإلمام 

  .)عني حممالًبمحل فعل أخيك على سا: (اشتهر بني الناسوهلذا ، ذلكيوافقه على كان 

  .)٢(فإنه أكذب احلديث، إياكم والظن: )صلى اهللا عليه وآله(فعن النيب ، وعلى أي حال

 والطرية  الظن، ليس منها خصلة إال وله منها خمرج،ؤمن ثالث خصالاملإن يف : )صلى اهللا عليه وآله(وقال 

ومن سلم من الزور سلم من ، ومن سلم من الغيبة سلم من الزور، م من الغيبةفمن سلم من الظن سل، واحلسد

  .)٣(البهتان

وشر ، وشر املتجسسني القوالون، وشر الظانني املتجسسون، شر الناس الظانون: )صلى اهللا عليه وآله(وقال 

  .)٤(القوالني اهلتاكون

  

  ))عدم األجواء املالئمة((

واحليوان ال ،  يف األجواء املالئمةفكما أن النبات ال يتكون وال ينمو إالّ، الئمةيئة األجواء املعدم  :التاسع

ال ميكن مجع الناس وصبهم يف اإلضرابات ف،  وكذلك سائر املوجودات هكذا، يف اإلجواء املالئمةإالّ يتكون وال ينمو

 يف األجواء املالئمة من االعتماد على قاً إالّواملظاهرات اليت تسبب سقوط احلدود اجلغرافية وما أشبه مما أملعنا إليه ساب

  اإلنسان 

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  



١٧٢

وتصور أنه ميكن مجع املسلمني ، فمن فلسفة التأخر عدم االهتمام بذلك، واألجواء املالئمة للعمل، الداعي

  .مام بدون جو مالئموتقدميهم إىل األ

  . فكيف جبميعها مل حتصل النتيجة إذا مل تتوفر إحداها،ومن املعلوم أن اجلو املالئم حباجة إىل شروط وأمور

لِكن كَِره اللَّه انِبعاثَهم فَثَبطَهم و قيلَ اقْعدوا مع وج لَأَعدوا لَه عدةً ولَو أَرادوا الْخرو﴿: وقد قال سبحانه

الْقاِعدين)١(.  

مها من األنبياء واألئمة والصاحلني  وغري)صلى اهللا عليه وآله( والرسول )عليه السالم(ويف قصة يوسف النيب 

وعلله بأنه حفيظ ، فقد طلب يوسف من عزيز مصر أن جيعله على خزائن األرض، أمثلة كثرية لذلك) عليهم السالم(

  :عة وإدارة أمور املعاش كسائر األمور االجتماعية حباجة إىل أمرينان الزرإحيث ، عليم

  .ىأي التقو،  احلفظ واألمانة:األول

  . والعلم بدون التقوى يكون فساده أكثر،فإن التقوى بدون العلم ال ينفع،  العلم واملعرفة:والثاين

 السبيل على االعتماد عليه عند الشعب حىت يؤدي رسالته )عليه السالم(وبذلك مهد يوسف ، وقبل عزيز مصر

دهم وسائر شؤوم اليت أخذها وملا انتهى السبع سنوات العجاف وأرجع إىل الناس أمواهلم ونقو، حيث يكون القبول

لكنه فعل ذلك لتنظيم أمر تقسيم الغالت يف ، منهم يف تلك املدة وإن كنت بأيديهم يستعملوا مبا أا ملك للسلطان

هلاً واحداً أرسله إلنقاذ الناس إوإن للكون ، له الكوننه نيب إلإ :قال هلم،  وغريه)جممع البيان(قصة مشهورة ذكرها 

ودخلوا يف ، حيث كانوا عباد صنم ووثن، وخرجوا عن عبادة األصنام، فقبل مجيعهم منه، ىل النورمن الظلمات إ

  طاعة اهللا 

                                                

  .٤٦: سورة التوبة )١(



١٧٣

  .ها هلم مدة سبع سنواتأسبحانه وتعاىل بسبب هذه األجواء اليت هي

 أنه يدخل مصر وبيت امللك ) الصالة والسالمماعليه(ولقد كان من بعض حكم ابتالئه وابتالء يعقوب 

  . لتهيئة البلد لعبادة اهللا تعاىلبالذات

 ها إىل غدأ أرج، أن ينهى ولدها عن أكل التمر)صلى اهللا عليه وآله(وكذلك ملا أرادت تلك املرأة من الرسول 

 كان الصيب يقول له وإالّ،  يف يه)صلى اهللا عليه وآله(حىت يعتمد الولد على الرسول ، حيث مل يكن تناول التمر

  :ويف الشعر املشهور،  كيف تأكل أنت التمر وتنهاين عنه)هصلى اهللا عليه وآل(

لق وتأيت مثله ال تنه عن خ  

كما ثبت يف العلم ،  حيث أمواج القلب تصل إىل قلب الطرف،ومن احملتمل أن يكون لألمر تأثري واقعي

م ارتكب مثل ذلك فإن اإلعتماد من قلب الطرف على قلب املتكلم إمنا يكون يف وقت أن ال يكون املتكل، احلديث

  .ولو حالالً مباحاً

 أ فأرج، أن يطلب من مواله حتريره)رمحه اهللا( وهكذا حال ما ينقل من طلب عبد من الشيخ جعفر التستري

 ،وأثر كالمه يف قلب املوىل، مث تكلم مع مواله، الشيخ العبد إىل أن متكن من مجع املال وأعتق عبداً يف مدة طويلة

  .بني له تلك الفلسفة، ملا سأله العبد عن سبب التأخريو، فأعتق العبد فوراً

 يئة اجلو لبيان ، باإلضافة إىل اإلكراه،ية العهد وال)عليه الصالة والسالم(ولعل من أسباب قبول اإلمام الرضا 

  مثل ذلك ملن قبله وملن بعده من األئمة  حيث مل يتهيأ، مامة يف بالط اخلليفةاإل



١٧٤

  .)عليهم الصالة والسالم( والباقر والصادق واجلواد واهلادي والعسكري  كالسجاد)عليهم السالم(

 من وترك التهيئة ال يكون إالّ،  فجلب اعتماد الناس إىل احلركة اإلسالمية من الشروط املهمة،وعلى أي حال

  . على هذه الفلسفةنسان الذي ال يأخذ التهيئة منطوفإن اإل، فلسفة التأخر

يصلون إىل  ولذا نراهم ال، ن احلركات ال يهتمون ذا اجلانب املهم من القضيةومن املؤسف أن كثرياً م

  .اهلدف

  

  ))انفضاض الناس((

 ِمن اللَِّه فَِبما رحمٍة﴿: كما قال سبحانه،  كثري من احلركات يعملون على انفضاض الناس من حوهلم:العاشر

و ملَه تا غَليظَ الْقَلِْب الَِلنفَظ تكُن لَوِلكوح وا ِمنفَضفإن يألف ،  وهذا من أكرب األخطاء يف الفرد واجلماعة،)١(﴾ن

ولذا ورد يف مجلة من الروايات التحريض على ذلك، ؤلف من أهم عوامل النجاحاإلنسان وي.  

، يا خثيمة أبلغ موالينا السالم: فقال، أردت أن أودعه:  قال،)عليه السالم( عن أيب جعفر ،فعن خثيمة

، ن يشهد حيهم جنازة ميتهمأو، وقويهم على ضعيفهم، وأوصهم أن يعود غنيهم على فقريهم، وأوصهم بتقوى اهللا

أبلغ موالينا  يا خثيمة، رحم اهللا عبداً أحيا أمرنا، فإن لقاء بعضهم بعضاً يف بيوم حياة ألمرنا، ن يتالقوا يف بيومأو

وإن أعظم الناس حسرة يوم القيامة من ،  بورعوإم لن ينالوا واليتنا إالّ،  بعملأنا لسنا نغين عنهم من اهللا شيئاً إالّ

  .)٢(وصف عدالً مث خالفه إىل غريه

ن نفراً أتوه من الكوفة من شيعته يسمعون منه ويأخذون عنه إ :)عليه الصالة والسالم(ويف رواية عن الصادق 

  وأقاموا باملدينة ما أمكنهم 

                                                

  .١٥٩: سورة آل عمران )١(

)٢( .  



١٧٥

أوصنا : فلما حضرهم االنصراف وودعوه قال بعضهم،  ويترددون عليه ويسمعون منهاملقام وهم خيتلفون إليه

وحسن ، وأداء األمانة ملن أئتمنكم، واجتناب معاصيته، والعمل بطاعته، أوصيكم بتقوى اهللا: فقال، يابن رسول اهللا

:  قال،إليكم وحنن صموتيابن رسول اهللا كيف ندعو : فقالوا، ن تكونوا دعاة صامتنيأو، الصحابة ملن صحبتموه

وتؤدون ، وتعاملون الناس بالصدق والعدل، وتتناهون عن معاصي اهللا، لون مبا أمرناكم به من العمل بطاعة اهللامتع

فإذا رأوا ما أنتم عليه علموا ،  على خريوال يطلع الناس منكم إالّ، وتنهون عن املنكر، وتأمرون باملعروف، األمانة

نا ؤكان أوليا:  لقد مسعته يقول)رضوان اهللا عليه(بن علي أشهد على أيب حممد ، ا إليهفتسارعو، فضل ما عندنا

وإن ، أو كان مؤذن يف القبيلة كان منهم، إن كان إمام يف احلي كان منهم، وشيعتنا فيما مضى خرياً مما كانوا فيه

لناس يقصدونه لدينهم وإن كان عامل من ا، وإن كان صاحب أمانة كان منهم، كان صاحب وديعة كان منهم

  .)١(ضونا إليهموالتبغ، بونا إىل الناس حب،فكونوا كذلك، ومصاحل أمورهم كان منهم

عليهم ( بعد ذكر األئمة )عليه السالم(قال ،  يف حديث شرائع الدين)عليه السالم( عن الصادق ،وعن األعمش

  .)٢(سن ااورةوح، وحسن الصحبة :إىل أن قال، العفةوودينهم الورع : )السالم

إنه ليس منا من : فقال،  والبيت غاص بأهله)عليه السالم(كنا عند أيب عبد اهللا :  قال،وعن أيب الربيع الشامي

  .)٣(وخمالفة من خالفه، ومماحلة من ماحله، ومرافقة من رافقه، سن صحبة من صحبهمل حي

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  



١٧٦

نه قال يف حديث يف إ ،)عليه السالم(املؤمنني  عن أمري ،)عليه السالم( عن الصادق ،وعن عبد اهللا بن يونس

  .)١( ال بعباس وال جبباس،هشاش بشاش: صفات املؤمن

  .)٢(التودد إىل الناس نصف العقل:  قال)صلى اهللا عليه وآله(إىل رسول اهللا ) عليهم السىالم(وبسند األئمة 

 إىل الناس واصطناع اخلري إىل كل بر رأس العقل بعد الدين التودد: نه قالإ )صلى اهللا عليه وآله(وعنه 

  .)٣(وفاجر

  .إىل غري ذلك من الروايات الكثرية مبختلف األلفاظ واملرامي واملقاصد

  

  ))مجع الكلمة والتفاف الناس((

 ، وعلى الدولة اإلسالمية املرتقبة بإذن اهللا سبحانه وتعاىل ثانياً،فالواجب على التيار اإلسالمي أوالً، وعلى هذا

  . ما يثري الدهشة يف هذا اجلانب)صلى اهللا عليه وآله(صص الرسول قويف ، جلمع الكلمة والتفاف الناسالعمل 

 مثالً الرسول ،وجيمع الناس، ويؤلف ويألف ى،ويهد  ويرشد،ويعمل كان يقول) صلى اهللا عليه وآله(فإنه 

فأسره الرسول ، ه اعتدوا على املسلمنينه ومجاعتإيف حمل قريب من املسجد حيث ) مثامة( حبس )صلى اهللا عليه وآله(

وإن أخذت ماالً فدية ، إن قتلت فبعدلك:  قال مثامة،ما تقول يا مثامة:  مث دخل عليه وقال له)صلى اهللا عليه وآله(

ويف اليوم الثاين دخل ،  شيئاً وخرج من عنده)صلى اهللا عليه وآله(فلم يقل الرسول ، وإن أطلقت فبفضلك، فبلطفك

 ويف اليوم الثالث دخل ،)صلى اهللا عليه وآله(أعاد مثامة كالمه السابق على الرسول و ، عليه نفس الكالميه وأعادلع

  س كالمه يف اليومني ف وأعاد عليه ن)صلى اهللا عليه وآله(عليه الرسول 

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  



١٧٧

صلى اهللا (لكن يف هذا اليوم أمر الرسول ،  وأجاب مثامة مبثل كالمه السابق يف اليوم األول والثاين،السابقني

ت العشرية ءوجا، ن أقبلوا فإنه رسول حقاًأ: ألسر كتب إىل عشريتهاوملا خرج من ،  بإطالق سراح مثامة)عليه وآله

  .وحسن حكمته الرفيعة  وحسن تدبريه)صلى اهللا عليه وآله(وأسلم الكل بفضل خلق الرسول 

، املواطنون أكنافاً،  يف اجلنة أحسنكم أخالقاًأقربكم مين جملساً: نه قالإ )صلى اهللا عليه وآله(وعن رسول اهللا 

  .)١(الذين يألفون ويؤلفون

  .)٢(لف مألوفآاملؤمن : نه قالإ )صلى اهللا عليه وآله(وعنه 

 )صلى اهللا عليه وآله(مسعت رسول اهللا :  قال)عليهم الصالة والسالم( ي علإىل، )عليهم السالم(وبسند األئمة 

خري فيمن ال يألف وال  وال، وخري املؤمنني من كان مألفة للمؤمنني، لفاجر خب لئيموا، املؤمن غر كرمي: يقول

  .)٣(يؤلف

  .)٤(الذين يألفون ويؤلفون، خياركم أحسنكم أخالقاً:  قال)صلى اهللا عليه وآله(وعنه 

  .)٥(اهللاطوىب ملن يألف الناس ويألفونه على طاعة : نه قالإ )عليه الصالة والسالم(عن أمري املؤمنني 

، أفضلكم أحسنكم أخالقاً: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(وعن أيب عبد اهللا 

  .)٦( رحاهلمأوتوط،  الذين يألفون ويؤلفون،املوطئون أكنافاً

  فيلزم على التيار اإلسالمي أن ال يعتمد فلسفة عنيفة أو باردة 

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  

)٦( .  



١٧٨

وكثرياً ما ،  وسبب تأخرهه فلسفة التأخر اليت ما انطوى عليها إنسان إالّنإف، فضاض الناس من حولهنتوجب ا

وقد قرأت عدة أعداد من جملة إسالمية تصدر من بلد إسالمي فرأيت فيها من أوهلا إىل ، ينتهي التأخر إىل السقوط

 حول نفسه حىت  فهل مثل هذا احلزب يتمكن من مجع الناس،آخرها التهجم والسباب والعنف والشدة وما إىل ذلك

  .يصل إىل الدولة

فقط بسبب الشدة  نفضاض الناس من حول اإلنساناإذ ليس ، إىل غري ذلك من أسباب انفضاض الناس

  .وما إىل ذلك مما هو كثري، وعدم خدمتهم، كعدم التودد إليهم، وإمنا له أسباب متعددة، والعنف

  

  ))ما يوجب العداوة((

وقد يزيد األمر على ذلك ، نفضاض الناس من غري عدائهما يسبب  مث العمل قد يكون مما:احلادي عشر

 مما يوجب انفضاض الناس ةفإنه قد يسلك الشخص سلوكاً غري حمبب بدون املعادا،  من سابقهأوهذا أسو، بعدائهم

وبعض  وبعض اجلماعات كما نرى مثل ذلك يف بعض األفراد، وقد يعادي الناس حتت خمتلف الشعارات، من حوله

  .ويف مجلة من الروايات تذكري اإلنسان بأن ال يعادي الناس، وحينئٍذ يكون الناس عنه أبعد، زاباألح

  

  ))سحب البساط عن اآلخرين((

حماولة سحب البساط من حتت ،  الناس مما يكون يف ذروة فلسفة التأخرة ومن أظهر مصاديق معادا:الثاين عشر

أو ، ثالً فرد من التيار إذا حاول سحب البساط من حتت تاجر يف كسبهم، عمالً فردياً كان أو عمالً مجاعياً، الناس

، انعكس عداء ذلك الفرد إىل كل التيار،  ذلكهشبأأو ما ، أو إمام يف مجاعته، أو خطيب يف منربه، عامل يف درسه

  رمبا إذا مل يكن فرداً مربوطاً حبركة كان االنعكاس إىل نفس ذلك الفرد و



١٧٩

وعدم الوصول إىل ، نزواءاء تتجمع حىت تكون سيالً جترف بالتيار كالً إىل حيث االوقطرات العد، احملاول

وذلك صعب غاية ، وبعده من الدولة عند قيامها، وهذا ما حيتاج إىل رقابة صارمة من النواة املركزية للتيار، اهلدف

فَاستِقم كَما ﴿ :ألن فيها آيه، )١(شيبتين سورة هود:  قال)صلى اهللا عليه وآله(ولذا يروى أن الرسول ، الصعوبة

كعم تاب نم و تفكيف ، شيء صعب جداً)  عليه السالميف غري املعصوم(نسان بنفسه  فإن استقامة اإل،)٢(﴾أُِمر

 أما متلكه ، كان ميلك نفسه)صلى اهللا عليه وآله(إن النيب ، نه صعب حىت يف املعصومإبأن يؤمر باستقامة أصدقائه ف

سي فْ ن إالّكِلإين ال أم :)عليه الصالة والسالم(ولذا قال موسى ، لناس الذين حواليه فقد كان صعباًلزمام ا

أخيو)ولعل هذا هو سر كون حواري الرسول ،  كان معصوماً أيضاً،)عليه السالم(ن األخ وهو هارون إ حيث )٣

  . وكل إمام يعدون باألصابع)صلى اهللا عليه وآله(

 فال حياول أحدهم سحب البساط من حتت فرد أو، أن يكون تربية أعضاء التيار تربية صحيحةوعليه فالالزم 

نه من اجلهل الفظيع أن يظن اإلنسان أنه يربح هذا إ ،وهكذا كأن جير فرد من حزب آخر إىل حزبه ى،حركة أخر

  .راداً وأفراداًوإذا خسر األنسان القلوب خسر أف، فإنه خيسر يف قباله القلوب، الفرد رحباً هنيئاً

 من طهارته عند صوينق، شبه يثري ريبة حول التيارأاملنظمات وما ولتفاف حول األفراد واحلركات وإن اال

فليدع التيار كالً وشأنه ، فإنه كثري األفراد احلياديون الذين ميكن جرهم إىل دائرة التيار، وما الداعي إىل ذلك، الناس

  .اخلاص به

ن من عدم بعد النظر أن حياول التيار سحب إ ،ل التيار به ما يشاء من سحبه إىل دائرتهأما من ال شأن له فليفع

  مام مجاعة أو مدرس أو إبساط 

                                                

)١( .  

  .١١٢: سورة هود )٢(

  .٢٥: سورة املائدة )٣(



١٨٠

هم يؤثر ؤوعدا، فإن أولئك يعادون التيار، بل ومثله إذا أراد تفتيت الناس من حول أولئك، شبهأخطيب أو ما 

  . ألفرادهمسواء فعل التيار سحباً أو حتييداً، تأثرياً كبرياً

  . واحملاوالتةوقد رأيت كيف أن بعض احلركات اإلسالمية سقطت عن أعني اجلماهري ألمثال هذه املعادا

وإمنا يعادون ،  ذي الفئة فيمكن ختفيفها بل جعلها يوايل التيار إذا كان اإلنسان ال يفعل السحبةأما معادا

  : وقد قال الشاعر،ذ من طبيعة بعض الناس حسد املرتفعنيإ ،التيار مبجرد أن التيار يتقدم إىل األمام أو حيسدونه

  إن حيسدوك على عالك فإمنا 

  متسافل الدرجات حيسد من عال 

 ِهي أَحسن فَِإذَا الَّذي بينك و بينه عداوةٌ كَأَنه وِلي حميم  ادفَع ِبالَّيت﴿: وقد قال سبحانه يف عالج أمثال هؤالء

 *لَوقَّما يوا وربص ظيٍماها ِإالَّ الَّذينظٍّ علَقَّاها ِإالَّ ذُو ح١(﴾ما ي(.  

  ))عدم االهتمام بعرش القلوب((

وكذلك احلكومة اإلسالمية بعد قيامها بإذنه ،  الالزم أن حياول التيار جلب حب الناس إىل نفسه:الثالث عشر

يكون  بينما العرش األول، ش الثاين ال مير زمان إال وينهاربل العر، فإن عرش القلوب أهم من عرش األبدان، سبحانه

.رصيداً للعرش الثاين

 ولعل ايء بالسني ،)٢(﴾ِإنَّ الَّذين آمنوا و عِملُوا الصاِلحاِت سيجعلُ لَهم الرحمن ودا﴿: ولذا قال سبحانه

  . الذين آمنوا وعملوا الصاحلاتهنا ألنه حيتاج إىل فترة من الزمن حىت يظهر للناس كوم

أن :  فقد ورد يف التفاسري،)٣(﴾أَلْقَيت علَيك محبةً ِمنيو﴿ :)عليه السالم (ىوقال سبحانه بالنسبة إىل موس

   واألمانة والصدق الرتاهةو ملا يرون فيه من الطهارة، ن كل من يراه حيبهإ كان حبيث )عليه الصالة والسالم(موسى 

                                                

  .٣٥ ـ ٣٤: سورة فصلت )١(

  .٩٦: سورة مرمي )٢(

  .٣٩: سورة طه )٣(



١٨١

  .واآلداب السامية واحلياء ءوالوفا

  .)١(ويف قلبت من يهواك قربك): عليه الصالة والسالم(ويف زيارة اإلمام احلسني 

أما قبور األئمة الطاهرين ، ونرى أن عرش آل أمية وآل عباس سقط مع االمتداد الزمين قرابة سبعة قرون

، ش الباقي مدى القرونر خراسان صارت ذا الع ومن املدينة إىل، من النجف إىل سامراء)عليهم الصالة والسالم(

  .بل هو الظاهر من املوازين االجتماعية والكونية، ها إىل يوم يبعثونء بقاؤولعل اهللا سبحانه وتعاىل يهي

قال شراح ، )٢(كمءأحبوا أعدا: )عليه السالم(وقد قال عيسى املسيح ، ويف الروايات تأكيد أكيد على احلب

 كما كان ،نه يوجب أن ينقلب العدو صديقاًإبل ، إلنسان لعدوه ال أنه خيفف من غلوائهن حب اإ: هذا احلديث

  ).عليهم الصالة والسالم(يفعله األنبياء واألئمة 

  .شبه ذلكأ واخلدمة وما ة الرفق واملدارا:ومن أهم شعب استجالب احلب

 أن ال حيمال ،دولة اإلسالمية بعد قيامهافالالزم على التيار وعلى ال، ومن املعلوم أن الناس خمتلفون يف التحمل

يا عمر ال حتملوا على شيعتنا :  قال)عليه السالم( عن أيب عبد اهللا ،وقد ورد عن عمر بن حنظلة، الناس فوق طاقتهم

  .)٣(فإن الناس ال حيتملون ما حتملون، وارفقوا م

 ،إن اهللا وضع اإلميان على سبعة أسهم: ال ق،)عليه السالم( عن أيب عبد اهللا ،ويف رواية عن ابن أيب األحوص

فمن جعل فيه السبعة ، مث قسم ذلك بني الناس، واحللم، والعلم، والوقار، والرضا، واليقني، والصدق، على الرب

   حىت انتهوا إىل ، ولبعضهم الثالثة، ولبعضهم السهمني،وقسم لبعض الناس السهم، األسهم فهو كامل حمتمل

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  



١٨٢

: مث قال، فتبهضوهم، وعلى صاحب السهمني ثالثة،  حتملوا على صاحب السهم سهمنيال: مث قال، سبعة

  .)١(كذلك حىت انتهى إىل سبعة

ِإنْ تستغِفر لَهم سبعني مرةً فَلَن ﴿ :كما قال سبحانه، مثل سبعني، ولعل املراد بالسبعة املثال ال العدد: أقول

ملَه اللَّه ِفرغ٢(﴾ي(.  

 إم ال يقولون ، منهمؤ أنا لنرب:نه جرى ذكر قوم فقيل لهإ )عليه الصالة والسالم(رواية عن أيب عبد اهللا ويف 

ذا عندنا ما ليس  فهو: قال، نعم: قلت، تربؤون منهم، يتولونا وال يقولون ما تقولون: فقال: قال، ما نقول

ومنهم من له ، إن من املسلمني من له سهم،  تربؤوا منهمفتولوهم وال:  إىل أن قال منكمأفينبغي لنا أن نرب، عندكم

، ومنهم من له ستة أسهم، ومنهم من له مخسة أسهم، ومنهم من له أربعة أسهم، ومنهم من له ثالثة أسهم، سهمان

وال صاحب ، فليس ينبغي أن حيمل صاحب السهم على ما عليه صاحب السهمني، ومنهم من له سبعة أسهم

وال صاحب األربعة على ما ، وال صاحب الثالثة على ما عليه صاحب األربعة، عليه صاحب الثالثةالسهمني على ما 

ن رجالً كان له جار وكان نصرانياً فدعاه إىل إ: وسأضرب لك مثالً، وال صاحب السبعة، عليه صاحب اخلمسة

: قال، وما حاجتك:  قال، أنا فالن: قال،من هذا: فقال، فأتاه سحرياً فقرع عليه الباب، فأجابه، اإلسالم وزينه له

مث صليا ، فصليا ما شاء اهللا: قال، فتوضأ ولبس ثوبيه وخرج معه: قال، والبس ثوبيك ومر بنا إىل الصالة، توضأ

  والذي ، النهار قصري،  أين تذهب:فقال الرجل، فقام الذي كان نصرانياً يريد مرتله، مث مكثا حىت أصبحا، الفجر

                                                

)١( .  

  .٨٠: سورة التوبة )٢(



١٨٣

فاحتبسه ، وما بني الظهر والعصر قليل: مث قال، فجلس معه إىل أن صلى الظهر: قال، يلبينك وبني الظهر قل

فاحتبسه ، وأقل من أوله، إن هذا آخر النهار:  فقال له،وأراد أن ينصرف إىل مرتله: مث قال: قال، حىت صلى العصر

ىت صلى العشاء حفمكث : قال، إمنا بقي صالة واحدة: مث أراد أن ينصرف إىل مرتله فقال له، حىت صلى املغرب

 ،وما حاجتك: قال، أنا فالن:  قال،من هذا: فقال، فلما كان سحرياً غدا عليه فضرب عليه الباب، مث تفرقا، اآلخرة

، وعلي عيال وأنا إنسان مسكني، أطلب هلذا الدين من هو أفرغ مين: قال، توضأ والبس ثوبيك واخرج فصلّ: قال

  .)١(أدخله من مثل ذه وأخرجه من مثل هذا: وقال، أدخله يف شيء أخرجه منه: )المعليه الس(فقال أبو عبد اهللا 

 ماعليه(كان آخر ما أوصى به اخلضر موسى :  قال)عليهما السالم(احلسني  علي بن  عن،وعن الزهري

والرفق بعباد ، ملقدرةوالعفو يف ا،  القصد يف اجلدة:ثالثةن أحب األمور إىل اهللا إو، تعرين أحداً بذنب ال:  قال)السالم

  .)٢(عز وجلورأس احلكمة خمافة اهللا ،  رفق اهللا به يوم القيامةوما رفق أحد بأحد يف الدنيا إالّ، اهللا

  .)٣( احلبوهل الدين إالّ: بل يف رواية، إىل غري ذلك من الروايات الكثرية

  

  ))الراحة واللذة((

 الّإفمن جينح إليها ال يكون ، شبهأ إىل الراحة واللذة وما  ومن فلسفة التأخر البناء على اجلنوح:الرابع عشر

: وقد قال سبحانه، وهل ميكن التقدم بالراحة والدعة والرفاهية والبلهنية، فإنه والتقدم على طريف نقيض، متأخراً

﴿عىوساِن ِإالَّ ما سِللِْإن س٤(﴾أَنْ لَي(.  

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

  .٣٩: سورة النجم )٤(



١٨٤

  .)١(﴾كُلُّ امِرٍئ ِبما كَسب رهني﴿ :وقال

  .)٢(﴾كُلُّ نفٍْس ِبما كَسبت رهينةٌ﴿: وقال

  .)٣(﴾قُِل اعملُواو﴿ :وقال

  .)٤(واعمل آلخرتك كأنك متوت غداً، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً: ويف احلديث

  :يقول الشاعر، ومن املعلوم أن العيش أبداً كم حيتاج إىل العمل

  وال تزعمن أن التقدم هني

  د أجدراسعى كان باأفمن كان 

قال ،  أن ينام الليل بعد أن نزل عليه الوحي)صلى اهللا عليه وآله(ن الرسول م) عليها السالم( خدجية توملا طلب

   .)٥(لقد مضى وقت النوم يا خدجية، هيهات: )صلى اهللا عليه وآله(

مشمراً ،  ذات اهللايف مكدوداً :)الصالة والسالمعليه ( علي  يف وصف)عليها الصالة والسالم(وقالت الزهراء 

   .)٧(﴾ ربك كَدحاً ِإنك كاِدح ِإىل﴿ :قال تعاىل، ومن املعلوم ان الكدح أشد التعب .)٦(كادحاً جمداً ،ناصحاً

  : كشبه ذلأسل وما ك والريثكات ذم النوم الي الرواويف

سل ك والكايوإ:  ولدهته لبعضي وصيفإنه قال  ،)عليه السالم(ى احلسن موس أيب  عن،خلف أيب سعد بن فعن

  .)٨(ا واآلخرةي من الدنك حظكنعانميفإما ، والضجر

   يف )عليهم الصالة والسالم(عن آبائه ، )عليه السالم(ويف رواية عن الصادق 

                                                

  .٢١: سورة الطور )١(

  .٣٨: ثرسورة املد )٢(

  .١٠٥: سورة التوبة )٣(

)٤( .  

)٥( .  

)٦( .  

  .٦: سورة االنشقاق )٧(

)٨( .  



١٨٥

، وال تكذب فيذهب نورك، كؤال متزح فيذهب ا ي عليا:  قال،)صلوات اهللا عليهما(وصية النيب لعلي 

من  ي عليا، وإن كسلت مل تؤد حقاً، فإنك إن ضجرت مل تصرب على حق، والكسلالضجر : وإياك وخصلتني

  .)١(استوىل عليه الضجر رحلت عنه الراحة

عالمة :  قال)صلى اهللا عليه وآله(ن النيب إ: )عليهما السالم(أيب طالب  علي بن عن أبيه ،بن عليوعن عمر 

ألنه إذا كسل فقد ، عز وجل ال يشكو من ربه والثالثة أن، يضجر ال والثانية أن ، ال يكسلأوهلا أن، الصابر يف ثالث

  .)٢( فقد عصاهعز وجلوإذا اشكى من ربه ، وإذا ضجر مل يؤد الشكر، ضيع احلقوق

، فإنه يذهب بنور إميانك، إياك واملزاح: نه قال لبعض ولدهإ ) السالمعليه(ويف رواية عن أيب احلسن موسى 

  .)٣( فإما مينعانك حظك من الدنيا واآلخرة، والكسلوإياك والضجر، ويستخف مروتك

  .)٤(والتواين إضاعة، احلزم بضاعة:  قال)عليه السالم(وعن اآلمدي يف الغرر أنه 

  .)٥( التواين فوت،اجلهل موت: )عليه السالم(وقال 

  .)٦(التواين سجية النوكا: )عليه السالم(وقال 

  .)٧(آلخرةامللل يفسد ا: )عليه السالم(وقال 

  .)٨( ويف اآلخرة حسرة،ضاعةإالتواين يف الدنيا : )عليه السالم(وقال 

  .)٩( العجزعيأقبح ال: )عليه السالم(وقال 

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  

)٦( .  

)٧( .  

)٨( .  

  .١٣٥٢٧ ضمن ح٦٦ ب٦٧ ص١٢ج:  مستدرك الوسائل)٩(



١٨٦

  .)١(آفة النجح الكسل )عليه السالم(وقال 

ع ويضي، ويفرط حىت يضيع،  حىت يفرط يتواىن،للكسل ثالث عالمات:  إنه قال)عليه الصالة والسالم(وعنه 

   .)٢(حىت يأمث

  .إىل غري ذلك

:  قوله)صلى اهللا عليه وآله(ملا ذكرناه من كراهة الكسل والنوم ورد يف احلديث الشريف عن رسول اهللا و

بورك ألميت يف بكورها)أراد أن حيرض الناس املباكرة على العمل والعلم وما )صلى اهللا عليه وآله(نه إ حيث ،)٣ 

  .شبهأ

   .)٤( يبغض العبد النوام الفارغعز وجل ن اهللاإ: ويف حديث آخر

  .)٥(كثرة النوم مذهبة للدين والدنيا: ويف حديث ثالث

ن لكم معامل إأيها الناس :  خطب أصحابه ذات مرة فقال)صلى اهللا عليه وآله(ن رسول اهللا إ: ويروي اليعقويب

 بني أجر قد مضى وال يدري ما اهللا ،ؤمن بني خمافتنيوإن امل، وإن لكم اية فانتهوا إىل ايتكم، فانتهوا إىل معاملكم

 يف الشبيبة قبل ،ومن دنياه آلخرته، فليأخذ العبد من نفسه لنفسه، وأجر قد بقي ال يدري ما اهللا قاض فيه، صانع به

 اجلنة أو وما بعد الدنيا من دار إالّ، فوالذي نفس حممد بيده ما بعد املوت من مستعتب، ويف احلياة قبل املمات، الكرب

  .)٦(النار

، وساعة يرم معاشة،  فساعة يناجي فيها ربه،للمؤمن ثالث ساعات: )الصالة والسالمعليه ( علي وقال

أو ،  مرمة ملعاش،وليس للعاقل أن يكون شاخصاً إال يف ثالث، وساعة خيلي بني نفسه وبني لذا فيما حيل وجيمل

  .)٧(أو لذة يف غري حمرم، خطوة يف معاد

  . غري ذلكإىل

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  

)٦( .  

  .٣٩٠احلكمة :  ج البالغة)٧(



١٨٧

  

  ))النظرة السلبية للحياة((

ويزعم ، فالالزم أن ال ينطوي العامل على روح اليأس،  ومن فلسفة التأخر رؤية احلياة سوداء:اخلامس عشر

ويف احلديث عنه ، فإن عمل كان مضيئاً وإال كان مظلماً، إن املستقبل رهني العمل والالعمل، بأن املستقبل مظلم

  .)١(عمال اُميت انتظار الفرجأفضل أ :)ل اهللا فرجهعج(مام املهدي  حول ظهور اإل)معليه الصالة والسال(

ثُم جعلْناكُم خالِئف ِفي الْأَرِض ِمن بعِدِهم ِلننظُر كَيف ﴿ :فقد قال سبحانه، ومن املعلوم أن الدنيا دول

  .)٢(﴾تعملُونَ

  :يقول الشاعر

  يإمنا الدنيا عوار

  مستردةوالعوارى 

  شدة بعد رخاء

  ورخاء بعد شدة

  :ويقول شاعر آخر

  فتراكضوا خيل الشباب وحاذروا

  ن تسترد فإن عواريأ

ومن املعلوم أن اليأس من روح اهللا سبحانه .  اإلنسان رجاًءئويف الرواية مجلة كبرية من التحريض ألن ميتل

  .)٣( الكافرون القوم اهللا إالِّحو من رأسيه ال يإن: قال سبحانه، وتعاىل كبرية موبقة

  .)٤(فتعرضوا هلا، إن هللا يف دهركم نفحات: ويف رواية

  ))سؤال وجواب((

 كما يف بعض ، يبكي ذلك البكاء املر ملدة أربعني سنة)عليه الصالة والسالم(وهنا سؤال أنه ملاذا كان يعقوب 

، نه يرد إليه يف املستقبل ملكاًأان يعلم هو أنه يف احلياة و بينما ك، وهل هذا يليق بنيب معصوم وإن قتل ولده،التفاسري

وكذلك  ،واألنبياء يف قمة البشرية ،فإن هذا العمل ال يصدر من إنسان عادي فكيف بنيب من أنبياء اهللا سبحانه وتعاىل

  هذه املدة الطويلة حىت عد هو وأبوه من البكائني ) عليه الصالة والسالم(ملاذا كان يبكي يوسف 

                                                

)١( .  

  .١٤: سورة يونس )٢(

  .٨٧: سورة يوسف )٣(

)٤( .  



١٨٨

  .أليس هذه األمور خالف الرجاء، أيضاً وهو نيب، )١(اخلمسة كما يف احلديث

، كذلك العطف واحلنان فكما أن الشمس والبحر منبع النور واملاء، ن للمعنويات خمازن كاملادياتإ: واجلواب

 منبع )يهما السالمعل(وقد كان هذان النبيان ، مهاومها حيتاج إىل املنبع ليستقي منه الناس العطف واحلنان وحنوغري

 كاملخزن للعلوم من األنبياء واألوصياء ،فإن الناس ملا يسمعون ما فعاله استقوا منهما العطف واحلنان لذويهم، ذلك

، وال فرق بني الصفات النفسية احلسنة من علم أو عطف أو كرم أو غريها، والعلماء حيث يستقي الناس من علومهم

  .ولذا يشبه العامل والكرمي بالبحر والغمام، شبه ذلكأأو السيئة من خبل أو جنب أو ما 

  :قال الشاعر

  هو البحر من أي النواحي أتيته

  : وقال آخر

  من قاس جدواك يوماً بالسحب أخطأ فضلك

  فالسحب يعطي ويبكي وأنت تعطي وتضحك

  .وكذلك يشبه الصفات الرذيلة مبعادن املشكالت والشرور

فإن ذلك ، ها بالتشاؤم واليأسئخبالف امتال، اء شأن العاملني من احلكماء النفس بالرجفامتالء، وعلى أي حال

  . أن ميتلؤوا رجاًء باملستقبلفعلى العاملني يف احلقل اإلسالمي تياراً أو دولةً، من شأن اجلهلة

  

  ))اليأس من اإلصالح((

اتسع اخلرق : ( يف املثلكما قالوا،  من فلسفة التأخر زعم أنه انقضى الوقت وال عالج للمشكلة:السادس عشر

  .)على الراقع

                                                

)١( .  



١٨٩

وكلما أخرجت ، ما صدت السمك من البحر كان طازجاًلك: (بل الالزم التمسك باملثل اآلخر الذي يقول

  .)امللح من املعدن كان نافعاً

ومن ، ا دنيا عمل فإن من املعلوم أن الدني،)١(﴾كُال نِمد هؤالِء و هؤالِء ِمن عطاِء ربك﴿: وقد قال سبحانه

بل لعل ،  مبضمون ذلك)عليه الصالة والسالم(عمل وصل إىل مقصوده أو قريباً منه كما يف كلمة لإلمام أمري املؤمنني 

ن املسلمني عرفوا مكيدة الغرب إحيث  ،عادة دولتهم العامليةإو اآلن من أفضل أوقات العمل إلاض املسلمني

، هانة دينهماو، نقسام بالدهماو،  الذلة والتأخراتباعهم واتباع مناهجهم إالّ ومل جينوا من وراء ،والشرق وكذما

ومتزيقهم  وتفريقهم، وقتلهم مبختلف أنواع القتل، وتعذيبهم وزجهم يف السجون، وسلب أمواهلم، وهتك أعراضهم

  .إىل غري ذلك، شر ممزق

ألجواء للتجمع واالستماع إىل قول  اؤوتتهي، نظالمحيث حيس املظلوم باال، وأي وقت أفضل من هذا الوقت

إنه ليس بعاحز حىت ال ، واهللا أصدق القائلني، وأعد العدة لذلك، مث أليس اهللا وعد النصر ملن نصره، احلق والعمل به

وقد دلت التجارب املتعددة يف خمتلف عصور ، وال حمتاج إىل الكذب، وليس مبخلف وعده، يتمكن من إجناز وعده

 )مجعنيأصلوات اهللا عليهم ( وحممداً ، والكليم، واملسيح، أمل ينصر إبراهيم،  سبحانه وتعاىل لوعدهالتاريخ إجناز اهللا

  .)٢(﴾ِإنا لَننصر رسلَنا و الَّذين آمنوا ِفي الْحياِة الدنيا﴿: وقد قال سبحانه، مما بقيت آثاره إىل اآلن

أخذ بكل  حيث )صلى اهللا عليه وآله(ن الرسول إ، )عليهم السالم (ه املقربنيءوأمل ينصر األئمة الطاهرين وأوليا

  امره سبحانه أو

                                                

  .٢٠: سورة اإلسراء )١(

  .٥١: سورة غافر )٢(



١٩٠

زم يف أحد، دانتصر يف كل حروبه حىت يف أحهل املنكسر ينهزم أو : لكن اجلواب، وإن زعم بعض أنه ا

من أصحاب الرسول تل مجاعة نعم قُ، وإمنا انكسر الكفار،  مل يبارع مكانه)صلى اهللا عليه وآله(والرسول ، املنتصر

  . انتصرت اجلماعة أو انكسروا، فإن القتل من طبيعة احلرب)عليه الصالة والسالم( منهم محزة )صلى اهللا عليه وآله(

مجع العواطف :  فذلك كان لفلسفة رفيعة هي)عليهم السالم(أما الظالمات اليت وقعت على أهل البيت 

والعقل يرشدهم كما نرى يف ، فإن العاطفة جتمع الناس، ىل األبدكونوا قائدين إىل مبادئهم وأهدافهم إيل، حوهلم

 مث يهديهم اخلطباء والوعاظ إىل طرق اخلري )عليهم الصالة والسالم(حني جيتمعون ملظلومية األئمة ، االس احلسينية

نتصرنا يف  ال)سالمعليه ال(لو كان لنا حنن املسيحيني احلسني : وقد قال أحد القساوسة، والصالح يف دينهم ودنياهم

  .وننشر املسيحية عليهم بأن نرفع ألوية سوداء يف كل مكان وجنمع الناس حوهلا، كل العامل

وال يكون هذا ،  على فلسفة التأخر فليعلم أنه منطو فمن يرى أن الوقت انقضى أو مل حين بعد،وعلى أي حال

  .الرأي إال ملن يريد أن يؤخر نفسه

  

  ))االستبداد((

وهو مزيج عن األنانية والكرب ، فإنه من أكرب مشاكل اإلنسان ومعوقاته عن التقدم،  االستبداد:رالسابع عش

فإنه سقوط يف الدنيا  وأي اإلنسان أن حيوم حوله، شباهها من الصفات الذميمةأوالتكرب والغرور واجلهل واالستعالء و

  .)١(هلكمن استبد برأيه : )الصالة والسالمعليه ( علي وقد قال، واآلخرة

وهو أنه يهلك غريه ،  فله طرف آخروإالّ،  كان بالنسبة إىل املستبد نفسه)عليه السالم(والظاهر أن كالمه 

  ، أيضاً إذا كان مربوطاً بالغري

                                                

)١( .  



١٩١

  .)١(﴾ الْفَساداللَّه ال يِحبفيها ويهِلك الْحرثَ والنسلَ و ِفي الْأَرِض ِليفِْسد  ِإذا تولَّى سعىو﴿: قال سبحانه

وقد حدثنا التاريخ ، فهلكوا وأهلكوا، ومن الغريب أن كثرياً من حكام بالد اإلسالم ابتلوا ذه الصفة السيئة

،  أمية والعباس والعثمان ومن إليهموكيف هلك بنو، كيف هلك فرعون ومنرود وشداد وقارون وهامان وجنودهم

  . وقاسم وناصر والسادات وأضرامويف التاريخ احلديث كيف هلك هتلر وموسيليين

 فاللصوص وقطاع الطرق املعتصمون باجلبال من أعز وإالّ، والعزة الوقتية حتت ظالل احلراب ليست بعزة

وكان من السفاهة ما ال ، نعم كان هارون مثالً يرفل يف النعيم فترة قصرية من الزمان حتت ظالل احلرب، الناس

وهكذا سبب ، هانة يف الناس حىت يف بغداد عاصمته كما حيدثنا التاريخ بذلكفقد سبب إشاعة الفقر وامل، يوصف

 وما قصة استخالفه لولديه األمني واملأمون مما اجنر إىل احملاربة بينهما وأريقت فيها الدماء ،انتشار الفوضى والفساد

بالد اإلسالم حيث انفصلت وقصة ظلمه مبا سبب انقسام ، الكثرية وهتكت األعراض وسلبت األموال وخربت املدن

عيسى بن مهان  علي بن وقصة أخذه الضرائب املرهقة من شرق البالد بسبب، املشرق عن املغرب بسبب األدارسة

  .ببعيدة عن األذهان،  وذهابه إىل خراسان إلمخاد احلرب وموته هناك،مما اجنر إىل الثورة هناك

  :بل يف شعره املشهور مبا وصفه دعوهل ميكن أن يوصف مثل هذا الشخص إالّ

  قربان يف طوس خري الناس كلهم

  وشر كلهم هذا من العرب

  ما ينفع الرجس من قرب الزكي وال

  على الزكي بقرب الرجس من ضرر

                                                

  .٢٠٥: سورة البقرة )١(



١٩٢

   رهن مبا كسبت ئهيهات كل امر

  له يداه فخذ من ذاك أو فذر

وهل مثل ، رة والعدلبله احلضا، وهل مثل هذا الشخص امع للموبقات واآلثام ميكن أن يوصف بالعقل

نعم إن الغربيني نفخوا يف ، البالد الغارقة يف الفساد والفوضى والفقر واالحنراف ميكن أن يوصف بالبالد الذهبية

هارون حىت يبينوا للناس أنه إذا كان هذا سلطان املسلمني يف عصر هم الذهيب فكيف يكون حال املسلمني يف غري 

  .وجيعلون ذلك وسيلة لتحطيم بالد اإلسالم كما فعلوا بالفعل، سلطانوحتت لواء غري هذا ال، هذا العصر

وقسماً من ، إن قسماً من بالد اإلسالم كانت يف أيدي األدارسة،  فليست إال أكذوبة)١(أما قصة قوله للسحاب

  . سفيهمث بعد ذلك هل يقول مثل هذا الكالم إالّ، الشرق والغرب كان مربوطاً بغري املسلمني

  لَيس يلأَ﴿: فقد كان حجة دعواه األلوهية ما ذكره القرآن احلكيم،  فمثل هارون فرعون أيضاً،الوعلى أي ح

  . وقد أغرق يف نفس ملكه وباملاء الذي كان يتبجح به)٢(﴾ملْك ِمصر و هِذِه الْأَنهار تجري ِمن تحيت

نا نويل ملك مصر رجالً فقرياً ال مييز إ:  فوعونومن املفارقات والعرب ما ينقل عن أحدهم أنه قال يف قبال تبجح

وقد مجع حول نفسه ستة من ،  فذهبت اجلالوزة ليجدوا فقرياً يف خربة يرجتف برداً،وأمر بالتفتيش عن مثله، شيئاً

 وأعطاه األمري ملك مصر يف قبال ادعاء هحضروه عندأف، وهو غارق يف الوساخة، الكالب ليستفيد من دفئهم

، فكيف أقدر على إدارة مصر، ين ال أقدر على إدارة هذه الكالب الستةإ:  اعتذر الفقري عن قبوله قائالًوأنه، فرعون

  لكن أمر األمري كان 

                                                

)١( .  

  .٥١: سورة الزخرف )٢(



١٩٣

حىت أن التاريخ ذكر أنه ذات مرة مل تنتج ، وذهب إىل مصر وأكثر فيها من الفساد واحلماقة، فوق االعتذار

أليس هذا العمل من األمري ، ازرعوا الصوف عوض القطن: الرجلفقال ، مصر القطن وتوقفت عجلة اقتصاد البالد

 مما لو كتب حوهلم ، ومل يكن إخوانه الذين مسوا أنفسهم باخللفاء وال والم بأفضل منهم،م السخافةيف أحط سلّ

  .كتاب لظهرت محاقات ال يصدقها اإلنسان العادي

قال له ، فقام بدوي وتطلب منه والية، ديهفمثالً احلجاج كان ذات يوم يقسم الواليات على ذويه وجال

فتحري ، كيف تقسم الثالثة دراهم على أربعة أشخاص: قال له احلجاج، امتحين: قال، إنك ال تصلح لذلك: احلجاج

ياحجاج اجعل من نفسي : مث قال، نه مل ير مثل هذا اليوم مشكلة وفكر ملياًإ: وقال، البدوي وأخذ يعدد بأصابعه

أصر ولكن ، أو خذ أنت درمهاً من درامهك ألعطي كل واحد نصف درهم،  كل واحد درمهاًدرمهاً حىت أعطي

 القتل والفساد مما افأكثر فيه، وأخرياً نصبه احلجاج على والية أصفهان، وأصر البدوي على رأيه، احلجاج على رأيه

 التشبه م كي ينالوا احلظوة فكيف بوالة امللوك الذين حياولون، نعم الناس على دين ملوكهم، سطر يف التاريخ

  .لديهم

  

  

  ))ي والعمليالعلمالغرور ((

فإنه من ،  زعم التيار اإلسالمي أو الدولة اإلسالمية أنه يعلم كل شيء ويعمل أحسن عمل:الثامن عشر

أي أو ، ؟فأي إنسان يعلم كل شيء وال حيتاج إىل مزيد من العلم، عالمات السقوط ومن االنطواء على فلسفة التأخر

  .)أعطين كلك أعطك بعضي: (نه قالإوقد قيل عن لسان العلم ، إنسان مهما علم مل حيتج إىل العلم

  . كان فوقه أحسن عمالً وأجود،مثالً وكذلك اإلنسان مهما عمل

  وكال األمرين نوع من 



١٩٤

  .وقد تقدم أن الغرور رأس املفاسد املوجبة لسقوط اإلنسان، الغرور

جئت بالدرس والبحث والتدريس والعلم :  فقالى،احملشر وسئل عما ذا أتوقد تراءى لبعض الصاحلني 

فأردت التنفس عن ، ألن ولدك مات: قالوا، ذهبت إىل احلج: قال، ال لنا، كل ذلك كان الشتهارك: قالوا، والتعليم

وإذا ، انظر فنظر: وقالوا له، فأشاروا إىل صحاري متعددة هناك، أتيت بالصالة والصيام والصدقة: قال، غمك بالسفر

وبعضهم مشوه ، وبعضهم ال رجل له، صحراء منها للصالة وهي كصور األقزام من املشوهني بعضهم ال يد له

مما يتقزز من  لكن بصور طيور ووحوش مثالً، وهكذا كان حال صحرائي الصيام والصدقات، وبعضهم أسود، الوجه

 عنه يمث عف، ومتىن أن لو ابتلعته األرض،  الصاحل برأسه خجالًطرقأف، النظر إىل تلك النفوس والصور النفس أميا تقزز

  .بالشفاعة

، أو كشفاً أو مثاالً لتقريب األذهان يعطي حقيقة واقعية وهذا سواء كان تصوراً من ذلك الصاحل يف عامل ذهنه

 وال ،)١(﴾ ِعلٍْم عليمفَوق كُلِّ ذي﴿ ،له يكون قاصراً ومقصراًموهي أن اإلنسان مهما تصور جودة إنتاجه أو دقة ع

  .)٢(﴾  ربك الْمنتهى أَنَّ ِإىلو﴿: ينتهي األمر إال إىل اهللا سبحانه كما قال

وإذا انطوى على ،  أو كيفاًكماً، ه إىل اجلودةؤصور انتهاتفمن االنطواء للتيار أو الدولة على فلسفة التأخر أن ي

ولذا ورد يف الروايات  .ن قامت الدولةإو  كما تسقط الدولة،لتيارمثل هذا التصور سقط مبا ال يصل إىل اهلدف يف ا

  :اام النفس ورؤيتها قاصرة ومقصرة

مث ، ن رجالً يف بين إسرائيل عبد اهللا أربعني سنةإ: )عليه السالم(مسعت أبا احلسن : قال، فعن احلسن بن اجلهم

  فقال ، قرب قرباناً فلم يقبل منه

                                                

  .٧٦: سورة يوسف )١(

  .٤٢: سورة النجم )٢(



١٩٥

 إليه ذنبك لنفسك أفضل من عز وجل اهللا ىفأوح: قال،  لكوما الذنب إالّ،  منكما أوتيت إالّ: لنفسه

  .)١(عبادتك أربعني سنة

من مقت نفسه دون مقت الناس آمنه اهللا من فزع يوم : نه قالإ )صلى اهللا عليه وآله(ويف رواية عن النيب 

  .)٢(القيامة

  

  ))املوازناتعدم معرفة ((

فإن لألشياء موازنات خاصة وارتباطات خمصوصة إذا مل يعرفها اإلنسان ، ت عدم معرفة املوازنا:التاسع عشر

كمن ال يعرف الطريق يسري سرياً طويالً مث ال يصل إىل املقصد ، وأحياناً ال يصل إىل اهلدف، يقع يف مشاكل كثرية

  .وإن وصل فبمشكالت وأتعاب مل يكن هلا داع إذا كان حترى الطريق األفضل من األول

حىت ال يكن ، أن يكون للتيار وللدولة التحري التام ملعرفة املوازنات واملعادالت واألسباب واملسبباتفالالزم 

، أو يضربه مائة سوط، أو يعطي مائة دينار، ن جمرماً خريه السلطان بني أن يأكل مائة رطل من البصلإ: كما ينقل

فأخذ يأكل عدة بصالت وملا مل يتمكن من األكل ، وملا مل يتحمل اختار األول، فضربوه عدة أسواط، فاختار الثالث

ه أخرياً بدون أن يكون أتعب نفسه بأكل ارنه إن وازن من أول األمر ما ميكنه مما ال ميكنه اختار ما اختإ، اختار الثاين

ختاروه مث بعد فوات األوان اختاروا الذي لو ا، أوقد رأينا كثرياً من األفراد اختاروا األسو، وحتمل أسواط بصالت

  .وكان من املمكن أن يصلوا إىل اهلدف اهلينء، ض الناس من حوهلمفأوالً مل ين

  

  ))كثرة األماين((

  :قال الشاعر،  صرف الوقت باألماين:العشرون

  وما نيل األماين بالتمين 

  ولكن تؤخذ الدنيا غالبا

                                                

)١( .  

)٢( .  



١٩٦

  .)١(﴾ الِْكتاِب من يعملْ سوءاً يجز ِبِهال أَماِني أَهِللَيس ِبأَماِنيكُم و﴿: وقبله قال القرآن احلكيم

فيكسلون ، وكذلك كان بعض املسلمني يتمنون األماين الباطلة، ن أهل الكتاب كانوا يتمنون األماين الباطلةإو

مل وإمنا ، وهلذا حذرهم اهللا سبحانه وتعاىل بأن اجلزاء إمنا يكون بالعمل ال باألماين، ويقعدون عن السعي، عن العمل

وهو ،  ألن أصحاب األماين دائماً يعملون السوء بصرف أوقام فيما ال يعين،يقل سبحانه من يعمل حسناً جيز به

فإن ، واملراد بعمل السوء أعم من الفعل والترك، ألن النتيجة من جنس املقدمة، فال بد أن جيزون بالسوء، عمل سوء

  .ل له العمل جمازاًعدم الفعل حيث يقترن باستمرار العلة السابقة يقا

فإا ، انتهزوا الفرص): عليه الصالة السالم( وقد قال علي، فالالزم على التيار انتهاز الفرصة، وعلى أي حال

  .)٢(متر مر السحاب

  .)٣(إضاعة الفرصة غصة: )عليه السالم(وقال 

مث ال تعود إىل الدار ، باب غريهفإذا مل يفتح هلا الباب ذهبت إىل ، ن الفرصة تطرق باب اإلنسانإ: ويف املثل

  . قليالً جداًالسابقة إالّ

فإن بني الفرصة وبني زعم الفرصة خيط رقيق ال ، وال خيفى أن اهتبال الفرصة غري الوثوب مبا يزعم أنه فرصة

العباسيون حيث اهتبل ،  يف آخر خلفاء األمويني،ذهبت الدولة ببولة: ويف املثل، مييز بينهما إال من له حظ من املعرفة

  .منهم امللك

  : وقد ورد يف انتهاز الفرص روايات متعددة

  : فعن أيب ذر قال

                                                

)١( .  

  .١٢٣: سورة النساء )٢(

)٣( .  



١٩٧

يا أبا ،  الصحة والفراغ،يا أبا ذر نعمتان مغبون فيهما كثري من الناس: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا 

، فراغك قبل شغلكو، وغناك قبل فقرك، وصحتك قبل سقمك،  شبابك قبل هرمك،ذر اغتنم مخساً قبل مخس

  .)١(وحياتك قبل موتك

ال تنس :  قال،)٢(﴾ال تنس نصيبك ِمن الدنياو﴿ : يف قول اهللا تعاىل)الصالة والسالمعليه ( علي ويف رواية عن

  .)٣(وغناك أن تطلب به اآلخرة ونشاطك وشبابك وفراغك وقوتك صحتك

هو أن تنهز فرصتك وتعاجل ما : فقال،  عن احلزم)سالمعليه ال(سألت عن اهلادي : نه قالإ ،وعن الغاليب

  .)٤(أمكنك

  .)٥(فإنه ال يدري مىت يغلق عنه، من فتح له باب خري فلينتهزه:  قال،)صلى اهللا عليه وآله(وعن النيب 

  .)٦(الفرص متر مر السحاب، ترك الفرص غصص:  قال)صلى اهللا عليه وآله(وعنه 

  .)٧(الفرصة غنم ):مالصالة والسالعليه ( علي وعن

  .)٨( عادت ندماًإذا أمكنت يف باب اخلري وإالّ، الفرص متر مر السحاب فانتهزوها: )عليه السالم(وقال 

  .)٩(م جترع الغصة حىت متكن الفرصةزاحل: )عليه السالم(وقال 

  .)١٠(دة ممدوحة يف كل شيء إال يف فرص اخلريؤالت: )عليه السالم(وقال 

  .)١١(التثبت خري من العجلة إال يف فرص الرب: )السالمعليه (وقال 

                                                

)١( .  

  .٧٧: سورة القصص )٢(

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  

)٦( .  

)٧( .  

)٨( .  

)٩( .  

)١٠( .  

)١١( .  



١٩٨

  .)١(الفرصة سريعة الفوت بطيئة العود: )عليه السالم(وقال 

  .)٢(فإا متر مر السحاب، انتهزوا فرص اخلري: )عليه السالم(وقال 

  .)٣(أشد الغصص فوت الفرص: )عليه السالم(وقال 

  .)٤(صة فانتهزهاإذا أمكنت الفر: )عليه السالم(وقال 

  .)٥(بادروا الرب فإن أعمال الرب فرصة، بادروا الفرصة قبل أن تكون غصة: )عليه السالم(وقال 

  .من ناهز الفرصة أمن الغصة: )عليه السالم(وقال 

  

  ))استحقار اآلخرين((

 يتلقون جزاء فإن بعض األفراد حيتقرون الناس وال،  من فلسفة التأخر استحقار الناس:الواحد والعشرون

 إن مل يكن أكثر منه فيهما ،ويوازيه يف الكم والكيف، فإن لكل فعل رد فعل خيالفه يف االجتاه،  التحقريحتقريهم إالّ

  : ويف الشعر املشهور، أحياناً

  ومن هاب الرجال يبوه

  ومن وهن الرجال فلن يهابا

 أمثال أيب سفيان وابن أيب )ى اهللا عليه وآلهصل(ن بعض الناس يتصورون أنه كان من اجلدير أن يالقي الرسول إ

 لو فعل ذلك كان إنساناً عادياً ال )صلى اهللا عليه وآله(لكنهم غفلوا عن أن الرسول ، ضراما مبثل ما لقوه بهأو

  :قال الشاعر، صاحب أخالق رفيعة

  ولقد أمر على اللئيم يسبين 

  فمضيت مثة قلت ال يعنيين 

إنك إذاً مثلهم كما يف القرآن احلكيم يف مناسبة ، يرتل إىل مستوى السفلة واألراذلفهل من املناسب للرفعة أن 

  وقد سب أحد ، مشاة

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  



١٩٩

وملا مل يسمع اجلواب قال املنافق ، وسبه ثالثاً، وسبه ثانياً فلم جيبه،  فلم جيبه اإلمام)عليه السالم(املنافقني اإلمام 

  .)١(يوعنك أغض:  بقوله)لصالة والسالمعليه ا(فرد عليه اإلمام ، ينعإياك أ: لإلمام

  .وإذالهلم وما أشبه ذلك واالستخفاف م ويف روايات كثرية النهي عن حتقري الناس

واحتقره لقلة ذات يده ولفقره شهره اهللا يوم القيامة على  من استذل مؤمناً:  قال،)عليه السالم(فعن الصادق 

  .)٢(رؤوس اخلالئق

، ليأذن حبرب مين من أذل عبدي املؤمن: عز وجلقال اهللا : مسعته يقول:  قال،) السالمعليه(وعن أيب عبد اهللا 

  .)٣(وليأمن غضيب من أكرم عبدي املؤمن

 حاقراً له ماقتاً عز وجلمن حقر مؤمناً مسكيناً أو غري مسكني مل يزل اهللا :  قال)عليه الصالة والسالم(وعنه 

  .)٤(حىت يرجع عن حمقرته

قد نابذين من أذل : قال اهللا عزوجل: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال)الصالة والسالمعليه (وعنه 

  .)٥(عبدي املؤمن

ين حلرب ملن إ: عز وجلقال اهللا  )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال)عليه الصالة والسالم(وعنه 

  .)٦(وإين ألسرع إىل نصرة أوليائي، عبدي املؤمناستذل 

  .إىل غريها

فإن ، باِإلضافة إىل إا حمرمات شرعاً يوجب رد الفعل إىل اإلنسان، ذالل وما أشبهفإن التحقري واإلهانة واإل

  .بل احتقارهم له أشد من احتقاره هلم يف كثري من األحيان، الناس أيضاً حيتقرونه

  

  ))التفكري املطلق((

  طلق مما يعقبه  ومن فلسفة التأخر التفكري امل:الثاين والعشرون

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  

)٦( .  



٢٠٠

  .بل هلا جوانب، فإن الدنيا ليست مطلقة، العمل املطلق على طبق ذلك التفكري

فإذا صب ، مث املادة ،ده اإلنسانع وب،ونرى يف القرآن احلكيم أن احملور يف هذا الصدد اهللا سبحانه وتعاىل

ملسلمني الذين يرتوون عن االجتماع خرين كما يف كثري من االشخص تفكريه يف اهللا سبحانه وتعاىل معرضاً عن اآل

كما يف الشرق  أو يف جانب خاص من املادة ،أو يف املادة كما يف الغرب معرضاً عن اهللا سبحانه وتعاىل، واملادة

نسان كما يف املذهب الوجودي الذي انتحاه مجاعة من الفالسفة  أو يف اإل،حيث حيصرون األمر يف االقتصاد

حيث ال قائد له يفكر ، ولذا وقع العامل هذه الدوامة اهلائلة من التأخر، للعطب واخللل كان ذلك مورثاً، نياملعاصر

  .تفكرياً مستقيماً حسب ما أمر اهللا سبحانه وتعاىل به

 آِتنا ِفي الدنيا حسنةًِمنهم من يقُولُ ربنا و﴿: قال يف القرآن احلكيم طالباً من الناس أن يطلبوا منه تعاىل ذلك

وِة حِفي الْآِخرةً وناِر سالن ذابوا* ِقنا عبا كَسِمم صيبن ملَه ١(﴾أُولِئك(.  

 ،ن من يفكر وحيصر عمله يف نطاق شيء خاص على اإلطالق يكون أيضاً خارجاً عن موازين العقالءإحىت 

أو كمن يفكر يف ،  ما أشبه ذلكأو كمن يعمل ليل ار للمادة أو، كالعاشق الذي حيصر فكره يف امرأة خاصة

  .احلرب فقط كهتلر مثالً

بل ، نه يضر سائر النواحي فقطأوصب اجلهود فيها ال ، والتفكري يف ناحية على حنو اإلطالق، إن احلياة مترابطة

 كما سقط ،وسقط الوجوديون يف بؤرة اهليبية وحنوها، ولذا خسر هتلر احلرب، يضر نفس ذلك الطرف املطلق أيضاً

  .إىل غريها من األمثلة، سلمون عن الدنيا وختلفوا إىل ذيل القافلةامل

  

  ))عدم التفكر يف األسباب واملسببات((

   ومن فلسفة التأخر عدم التفكر الدائم يف :الثالث والعشرون

                                                

  .٢٠٢ ـ ٢٠١: سورة البقرة )١(



٢٠١

ولذا يسقط الدكتاتوريون حيث ال ، ويف ربط األشياء بعضها ببعض، والعلل واملعاليل، األسباب واملسببات

ن الكون مليء إ، ويسقط الكساىل لعدم التفكر يف ارتباط الكسالة بالتأخر، رون يف ارتباط الدكتاتورية بالسقوطيفك

 ،وبعضها طريق، وبعضها غري مرتبط، وبعضها مرتبط ببعض، مباليني القوانني اليت وضعها اهللا سبحانه وتعاىل فيه

، وبعض السلب من عدم املوضوع،  وبعضها قاطع،وبعضها مانع،  وبعضها معد،وبعضها سبب، وبعضها ذو طريق

  . إىل غري ذلك، وبعضه على طريق املعدولة،وبعضه من عدم احملمول

نسان دائم التفكر والتطلب فإذا مل يكن اإل، والفكر هو القائد إىل مجلة من ذلك يف حمل ابتالء الشخص

 ، اتمع أن بعضهم يضرب جذور نفسهمثالً ترى يف، والبحث والفحص سقط كما سقط املسلمون يف هذا القرن

وبعضهم ،  كمثل الذي كان على الغصن وكان يقطع أصله،ألنه ال يفكر يف سببية الشيء الفالين يف قطع اجلذور

  . إىل غري ذلك،يشتبه يف سلوك الطريق ألنه ال يفكر يف أن الشيء الفالين طريق إىل الشيء الفالين

  :لتفكرولذا ورد يف الروايات التأكيد يف ا

، نبه بالفكر قلبك:  يقول)عليه السالم(كان أمري املؤمنني :  قال،)عليه السالم( عن أيب عبد اهللا ،عن السكوين

  .)١(واتق اهللا ربك، وجاف عن الليل جنبك

، تفكر ساعة خري من قيام ليلة : عما يروي الناس)عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا :  قال،وعن احلسن الصيقل

  .)٢( ما لك ال تتكلمني،أين بانوك، مير باخلربة أو بالدار فيقول أين ساكنوك: قال، ف يتفكركي: قلت

                                                

)١( .  

)٢( .  



٢٠٢

، ليس العبادة كثرة الصالة والصوم:  يقول)عليه السالم(مسعت أبا احلسن الرضا : قال، وعن معمر بن خالد

  .)١(عز وجلإمنا العبادة التفكر يف أمر اهللا 

  .)٢(التفكر يدعو إىل الرب والعمل به:  قال)السالمعليه (ويف رواية عن الصادق 

عظين  :)عليه السالم(كتب هارون الرشيد إىل أيب احلسن موسى بن جعفر :  قال،وعن إمساعيل بن بشري

  .)٣( وفيه موعظةما من شيء يراه عينك إالّ: فكتب إليه: قال، وأوجز

  .)٤(ذر التفكر واالعتباركان أكثر عبادة أيب :  قال،)عليه السالم(وعن الصادق 

وإمنا العبادة كثرة التفكر ، ليست العبادة كثرة الصيام والصالة:  قال)عليه السالم(وعن أيب حممد العسكري 

  .)٥(يف أمر اهللا

واآلداب حلل ، العلم وراثة كرمية:  قال)عليهم السالم(عن آبائه ، )عليه السالم(وعن أيب احلسن الثالث 

  .)٦(آة صافيةوالفكرة مر، حسان

، ونظره عربة، طوىب ملن كان صمته تفكراً:  أنه قال)عليه السالم(أروي عن العامل :  قال،وعن الرضوي

  .)٧(وسلم الناس من لسانه ويده، وبكى على خطيئته، ووسعه بيته، وكالمه ذكراً

  .)٨(تك وحسناتكئاك سييالتفكر مرآتك تر: وأروي

أو هل فيها باق من ، هل بقي على أحد، اعتربوا مبا مضى من الدنيا:  قال،)عليه السالم(وعن الصادق 

  الشريف والوضيع والغين 

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  

)٦( .  

)٧( .  

)٨( .  



٢٠٣

صلى اهللا عليه (قال رسول اهللا ، وكذلك ما مل يأت منها مبا مضى أشبه من املاء باملاء، والفقري والويل والعدو

  .)١(وبالقرآن بياناً، وباهللا مونساً، وبالعبادة شغالً، وبالتقوى زاداً، كفى باملوت وبالعقل دليالً: )وآله

  .)٢( بصدق االلتجاءوما جنا من جنا إالّ،  بالء وفتنةمل يبق من الدنيا إالّ :)صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا و

هذا حال ، مها وخرجت من اآلخر، دخلت من أحدوجدت الدنيا كبيت له بابان: )عليه السالم(وقال نوح 

والفكرة مرآة ، وضيع عمرها يف عمارا ومزق دينه يف طلبها، حال من اطمأن فيها وركن إليهافكيف ،  اهللايجن

، وإطالع على العواقب، وإصابة يف إصالح املعاد، وفسحة للخلق، وضياء القلب، وكفارة السيئات، احلسنات

  .)٣(وهي خصلة ال يعبد اهللا مبثلها، واستزادة يف العلم

 من خصه اهللا وال ينال مرتلة التفكر إالّ، فكر ساعة خري من عبادة سنة: ) عليه وآلهصلى اهللا(قال رسول اهللا و

  .)٤(بنور املعرفة والتوحيد

التفكر يف ملكوت السماوات واألرض عبادة : نه قالإ )عليه الصالة والسالم(وعن أمري املؤمنني 

  .)٥(املخلصني

  .)٦(لعبادةالتفكر يف آالء اهللا نعم ا: )عليه السالم(وقال 

أما : فقال، عز وجل عن لقمان وحكمته اليت ذكرها اهللا )عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا :  قال،وعن محاد

  وال  وال بسط يف جسم وال أهل وال مال واهللا ما أويت لقمان احلكمة حبسب

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  

)٦( .  



٢٠٤

حديد ، طويل الفكر،  النظرعميق، ساكتاً سكيتاً، متورعاً يف اهللا، قوياً يف أمر اهللا ولكنه كان رجالً، مجال

  .احلديث ،)١(مستغن بالعرب، النظر

طوىب ملن كان صمته : )عليه السالم(قال عيسى بن مرمي :  قال،)عليهما السالم( عن أبيه ،وعن أيب عبد اهللا

  .)٢(وسلم الناس من يده ولسانه، وبكى على خطيئته، وكالمه ذكراً، ونظره عرباً، فكراً

  .)٣(ن التفكر يدعو إىل الرب والعمل بهإ، يا بن آدم: )عليه الصالة والسالم(وعن أمري املؤمنني 

  .)٤(وكل سكوت ليس فيه فكر فهو غفلة:  أنه قال يف كالم له)عليه الصالة والسالم(وعنه 

فكان مير به مواله ،  يطيل اجللوس وحده)عليه السالم(وكان لقمان : وعن الشيخ الورام يف تنبيه اخلواطر

ن طول الوحدة إ: فيقول لقمان، فلو جلست مع الناس كان آنس لك، يا لقمان إنك قدمي اجللوس وحدك: ولفيق

  .)٥(وطول الفكرة دليل اجلنة، أفهم للفكرة

، من تفكر اعترب، واالعتبار منذر ناصح، ة صافيةآالفكرة مر: نه قالإ) معليه الصالة والسال( املؤمنني وعن أمري

  .)٦(ومن اعتزل سلم من العجب، ومن اعترب اعتزل

  :وال خيفى أن روايات باب احملاسبة داخلة يف هذا املنحى

على كل مسلم يعرفنا أن يعرض عمله يف كل يوم وليلة : نه قالإ )عليه الصالة والسالم(مثل ما عن الصادق 

  وإال خيزى ، وإن رأى سيئة استغفر منها، فإن رأى حسنة استزاد منها، فيكون حماسب نفسه، على نفسه

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  

)٦( .  



٢٠٥

  .)١(يوم القيامة

فإن عمل حسنة استزاد ، ليس منا من مل حياسب نفسه يف كل يوم:  قال)عليه الصالة والسالم(وعن الكاظم 

  .)٢(وإن عمل سيئاً استغفر اهللا منه وتاب، منه

وعلى  :إىل أن قال نه رأى مكتوباً على أبواب اجلنة والنارإ: نه قالإ )صلى اهللا عليه وآله(وعن رسول اهللا 

، ووخبوا نفوسكم قبل أن توخبوا،  حاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا،ثالث كلمات الباب السابع من النار مكتوب

  .)٣(وال تقدروا على ذلك،  قبل أن تردوا عليهعز وجلوادعو اهللا 

البها حبقوق اهللا وط، جاهد نفسك وحاسبها حماسبة الشريك شريكه:  قال،)الصالة والسالمعليه ( علي وعن

  .)٤(فإن أسعد الناس من انتدب حملاسبة نفسه، مطالبة اخلصم خصمه

حاسبوا ، ووازنوها قبل أن توازنوها، حاسوا أنفسكم قبل أن حتاسبوها:  قال،)عليه الصالة والسالم(وعنه 

  .)٥(واألخذ من فنائها لبقائها، وطالبوها بأداء املفروض عليها، أنفسكم بأعماهلا

  .)٦(من حاسب نفسه سعد:  قال)عليه السالم( وعنه

  .)٧(من حاسب نفسه ربح: )عليه السالم(وقال 

  .)٨(من تعاهد نفسه باحملاسبة أمن فيها املداهنة: )عليه السالم(وقال 

ولذا نرى ، وورد مثل ذلك يف لقمان احلكيم،  كان أكثر عبادته التفكر)رمحه اهللا( وقد ورد يف رواية أن أبا ذر

  منهما اآلثار البالغة الباقية 
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)٥( .  

)٦( .  

)٧( .  
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٢٠٦

  .إىل هذا اليوم

فمن ، وهكذا، وكم، ومىت،  وأين،وكيف، ن من يريد التقدم ال بد من أن يفكر ألف تفكر وتفكر حول ماذاإ

وحلو وحامض ، من أمحر وأخضر وأبيض وبنفسجي يف األزهار، أين تأيت هذه األلوان واألشكال والصفات النفسية

وخبل وكرم وجنب وحسد ، ومجيل وقبيح يف الصور، ومربع ومسدس ومدور يف األحجام، مومر وتافه يف الطعو

  .إىل غري ذلك، وعداء وما أشبه يف الصفات

وكيف يقرن بني اللحم ، واملين إنساناً، والدم منياً، واللحم دماً، والعشب حيواناً، وكيف يتحول التراب عشباً

  .إىل غري ذلك،  مئات الصفات وامللكاتوكيف يقرن بينهما وبني، وبني الروح والدم

وكيف تكون االرتبطات االجتماعية والسياسية واالقتصادية وما أشبه ، االزامووبعد ذلك كيف تكون الغلبة 

  .ذلك

ن التفكري الدائم يعطي لإلنسان من حبر الوجود واملوجود إ، وإمنا ذكرناها أمثلة لفتح جماري التفكري

ومن ال ،  بسببها ميكن اإلنسان أن يغري حياته،حول أمور الكون قطرة صغرية من الفهمواالرتباطات واخلصوصيات 

  .يفكر ال بد له من السقوط

وإال التيار ال ، فعلى التيار اإلسالمي مث الدولة اإلسالمية املرتقبة بإذنه سبحانه أن تويل هذا اجلانب عناية فائقة

  .والدولة إذا قامت سقطت، يصل

  .فإن النتائج غالباً تكون غري صحيحة أو غري ناضجة، ن التفكر وحدهوال ميكن لإلنسا

جراء حنو كبري من العمل املوصل إوالبحث مع ألوف من الناس إذا أريد ، وكذلك الالزم مطالعة ألوف الكتب

  .إىل الدولة اإلسالمية املرتقبة بإذن اهللا سبحانه وتعاىل

  

  ))االشتغال باهلوامش((

  ،سفة التأخر االشتغال باهلوامشلن فوم: والعشرون الثالث



٢٠٧

كمن يريد السري إىل مكة فريى يف الطريق مرجاً وماًء وهواًء طيباً فيبقى هناك حىت ، عوض صلب املوضوع

  .يذهب وقت احلج

 بأن ،واملقصود يف العرض ال يف الطول، ن الوصول إىل هدف إقامة اإلسالم حيتاج إىل صرف ماليني األعمارإ

كفتح مستشفى ، فمن يصرف وقته يف غري هذا الطريق ولو بأشياء مهمة يف نفسها، كيز على ذلكيصرفها يف التر

شبه أ أو ما ،ريري مثالً أو حيفظ مقامات احل،أو حيسن خطه، بل كان املقصود منه موضوعياً، ليس يف هذا الطريق

  .ليهإبني من ال يريد اهلدف أو ال يعرف جالل العمل املوصل فرقاً نه ليس إ ف،ذلك

ما يناقض  يف  بينما يرى أنه يصرف طاقاته املادية واملعنوية،وكثرياً ما يرى اإلنسان من يتحرق هلذا اهلدف

 كمن يريد وحدة املسلمني مث يصرف وقته يف القوميات أو الوطنيات أو العرقيات أو اللونيات أو ما أشبه ،اهلدف

  .وهكذا، وال يصل إىل هدفه نه ال بد وأن يسقطإ، هفهل ميكن ملن يريد الطب أن يصرف وقته يف الترت، ذلك

 )عليهم الصالة والسالم(م سألوا عن األئمة إ: ويف مجلة من الروايات، ولذا ورد يف الروايات ترك ما ال يعنيه

  .مب بنيت أمرك

مث ، م هذا أوالًوفه ، بالبناء الذي يناسب املبىنألن االستمرارية يف عمل اخلري وإرادة الوصول إليه ال يكون إالّ

وإال فهو كمن يريد احلج ، التمييز بني املسري إىل املصري وغريه ثانياً حباجة إىل طول مالحظة ودقة وتعديل وترجيح

  .سعدي كما قاله الشاعر، ويسري إىل طريق تركستان

  

  ))التلون يف السري((

فكيف بقيام ، يصل إىل أي مكانفإن الذي يتلون ال ،  وحذار حذار من التلون يف السري:الرابع والعشرون

  أو من ، ن بعض الناس يعتادون التلون من صديق إىل حياد إىل عدو أو بالعكسإ، اإلسالم



٢٠٨

  .)١( ﴾استِقم كَما أُِمرتفَ﴿: ولذا ورد يف اآلية الكرمية،  وهكذا دواليك،عامل إىل ناكص

  . ذو حظ عظيم الذي ال يصل إليه إالّفكيف ذا العمل اجلليل، إن املتلون ال يصلح حىت إلدارة دكان

كلها من مقومات ، وألف صفة وصفة، وحسن اخللق ىوالتقو، والعمل بال كلل واإلخالص، والصفاء والوفاء

  .ومن ال يعتمد عليه الناس هل ميكن أن يتقدم أو يقدم غريه، ن غري املستقيم ال يعتمد عليه الناسإ، االستقامة

مث ، ورأى أم كيف جنوا على أنفسهم من عدم االعتماد عليهم، املتلوننيوكل واحد منا رأى يف حياته 

  .هم إىل زاوية صغرية ال يتمكنون فيها حراكاًؤانزوا

  

  ))الشطارة((

والشطارة ضد  ،فإن احلياة مبنية على احلقيقة،  إن من فلسفة التأخر بناء احلياة على الشطارة:اخلامس والعشرون

  .ناس يعتادون القفز بدون واقعيةفإن قسماً من ال، احلقيقة

نه يريد أن يظهر نفسه مبظهر اإلنسان الرفيع كالطالب الذي يريد أن يظهر نفسه يف احلوزة العلمية أنه عامل إ

فإذا ، مث شرح اللمعة، مث املغين، مث السيوطي، فيقرأ شيئاً من جامع املقدمات، جليل بدون تقوية األساس واملقدمات

فهل مثل هذا يتمكن أن ينال من العلم ، إنه بعد ال يفهم الصمدية واألمنوذج، شرح اللمعة:  قال،ماذا تقرأ: قيل له

  .وهذا مثال حوزوي، قسطاً

بن بعد موت أبيه جاء إىل وقد حكي أن اجلبائي اال، ومثل هذا املثال يأيت يف الزراعة والصناعة والثقافة وغريها

  ، وسبب ذلك اتقاد احلماس فيه، ائل ومل يعرفها دفعوه إىل صف النعالوملا سئل عن مس، فجلس مكانه، جملس األمري

                                                

  .١١٢: سورة هود )١(



٢٠٩

ألما ، يعين هو ووالده) اجلبائيان(ولذا يوجد يف الرجال كلمة ، وطلب العلم جبد حىت وصل إىل مكانة أبيه

  .اخنرطا يف سلك واحد

ال على الكذب والدجل ، حلقيقةوعليه فالالزم على من يريد إقامة الدولة اإلسالمية بناء حياته على الصدق وا

فطوىب ملن عرف ،  حيصل حىت على مقدار نفسهوأخرياً ال، وإال فهو إمنا خيدع نفسه ويصرفه يف االعتباط، والشطارة

باجلد والتعب والسهر بل ، إنه ليس األمر باهليكلية والدعاية الفارغة والفخفخة املكذوبة، قدره ومل يتعد طوره

عليه (فقد قال اإلمام أمري املؤمنني  ،ومع كل ذلك ال بد من عون اهللا سبحانه وتعاىل، بةوالنصب والواقعية الصع

  .)١(فلما علم اهللا منا الصدق أنزل علينا النصر: )الصالة والسالم

  فأزمة األمور طراً بيده 

  والكل مستمدة من مدده

  

  ))مدح النفس((

وقد جبل الناس ،  يدل على ضعة النفس وتأخرهافإنه،  ومن فلسفة التأخر مدح النفس:السادس والعشرون

فَال تزكُّوا أَنفُسكُم هو ﴿: وقد ورد يف القرآن احلكيم، والتفتيش عن عيوبه والفرار منه على االزدراء مبن ميدح نفسه

  .)٢(﴾أَعلَم ِبمِن اتقى

  .)٣(تزكية املرء نفسه قبيح: ويف احلديث

  

  ))اهلروب عن املسؤولية((

وليس املراد باملسؤولية ما ألقاه الناس على عاتقه ،  ومن فلسفة التأخر اهلروب عن املسؤولية:ابع والعشرونالس

فإن قسماً من الناس ، وأمام ضمريه واتمع بل ما يكون اإلنسان مسؤوالً عنه أمام اهللا سبحانه، من اخلدمة وحنوها

  أو ، ا يستفيدون من خريات احلياة بالقدر املتوسطوإن كانو، ـ وهم األكثر ـ ال يعملون بالقدر املتوسط

                                                

)١( .  

  .٣٢: سورة النجم )٢(

)٣( .  



٢١٠

وهؤالء ، بل قسم منهم يعملون بقدر آخر الطاقة، ومنهم من يعملون أكثر من املتوسط، األكثر من املتوسط

  .ويسبب ذلك إجناحهم بعد جناحهم، وحيملون عبئها، هم الذين يفهمون املسؤولية ويقدروا حق قدرها

بل بقدر ما ، نه يعملإال بقدر أن يقال له ، ن نفسه ألداء هذا احلمل بكل رحابة الصدر اإلنساأفالالزم أن يهي

  . اهلدفيألنه يهو فيأخذ يف العمل، يقال له كفاك عمالً

والدولة ، ةيالدولة اإلسالم إىل  اهلادفيار اإلسالميالت إىل أما بالنسبة، اتيمطلق املسؤول إىل هذا بالنسبة

فاالستمرار يف العمل اجلاد املضين هو الذي ميكن اإلنسان من ، ان اإلنسان عضواً فيهاوك، اإلسالمية إذا قامت

  .مث البقاء بعد الوصول، الوصول

املنبت ال أرضاً قطع : )صلى اهللا عليه وآله( كما قال ،)ن لبدنك عليك حقاًإ: (نعم يلزم أن ال خيرج عن طوق

  .)٢(يل يف خدمتك سرمداًاوح:  يف الدعاء)ه الصالة والسالمعلي( بل بني ذلك وبني قوله ،)١(ىوال ظهراً أبق

  

  ))التوافه((

فإن قسماً من الناس يشتغلون بالتوافه عوض العمل مبا ،  ومن فلسفة التأخر العمل بالتوافه:الثامن والعشرون

لكن ، ون حباجات احلياة مئات التالميذ أرفع الدروس مشتغلدية إىل العامل الكبري الذي يدرسن من كناس البلإ، ينبغي

مها لكن أين أحد، مها يف هذا الطريقدرس اجلليل القدر كالويف التيار اإلسالمي ساعي الربيد وامل. أين ذاك من هذا

  .من اآلخر

نّ اليهود يشغلون إ: وقد قرأت يف تقرير، فإن العمل يف املنت له توافه ولباب أيضاً، وهذا غري اهلامشيات مما تقدم

  فإم يتركون الصغار ، هارصغا جالئل األمور الأفرادهم يف 

                                                

)١( .  

)٢( .  



٢١١

وال يوجد منهم يف ، مثالً يشتغلون يف البنوك وإدارة الوظائف الكبار واجلامعات وما أشبه ذلك، لسائر الناس

يأْخذُوا ﴿ :مكياحل  القرآنوقد قال يف، كأشبه ذل ما أو نزاحمثل أوروبا أو أمريكا كناس أو فالح أو عامل أو 

ِنهاِبأَح١(﴾س(.   

  : ويف الروايات إملاع إىل ذلك

وال تل شراء ، ال تكن دواراً يف األسواق:  أنه أوصى بعض أصحابه فقال)عليه الصالة والسالم(فعن الصادق 

خال ثالثة ، فإنه ال ينبغي للمرء املسلم ذي الدين واحلسب أن يشترى دقائق األشياء بنفسه، دقائق األشياء بنفسك

  .)٢(والرقيق واإلبل الغنم: أشياء

إنه يكره للرجل السري :  فقال، إىل رجل من أصحابه حيمل بقالً على يده)الصالة والسالمعليه ( علي ونظر

  .)٣(أن حيمل الشيء الدينء

صلى اهللا (قال رسول اهللا :  قال،) السالمعليه( ي علإىل) عليهم السالم( بسند األئمة ،ويف رواية اجلعفريات

  .)٤(ويكره سفاسفها، ومعايل األمور،  جواد حيب اجلودعز وجلإن اهللا : )عليه وآله

  .إىل غريها من الروايات

  .والدولة قسم منها،  والتيار من قسم األمة،وكما يأيت ذلك يف الفرد يأيت يف األمة

  

  ))انتظار املفاجئات((

مها أن فإن األخريين معنا، لفرج والرجاءوهو غري انتظار ا،  ومن فلسفة التأخر انتظار املفاجأة:التاسع والعشرون

أما األول فهو عدم ، لطفه وإجناحه يأيت اإلنسان مبا ميكنه من العمل مث يكل ما ال يتمكن منه إىل اهللا سبحانه منتظراً

  ، العمل بانتظار انصالح األمر بنفسه

                                                

  .١٤٥: سورة األعراف )١(

)٢( .  
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٢١٢

  .وعدم فهم األمور، وضعف اهلمة، فإنه دليل على خور العزمية

  .ايات اإلملاع إىل ذلكوقد ورد يف الرو

حىت أن ، ت فهي نادرةئاأما املفاج، فإن ذلك سنة اهللا يف الكون، ون املقدمات هلاؤملن يهي إن احلياة دائماً

السيول والزالزل والصواعق وغرق البحر للمدن وما أشبه كلها ميكن منع إصابتها اإلنسان إذا وضعت السدود 

  .وكما رآها اإلنسان يف بعض بلدان العامل، كما قُرر يف العلم احلديث ، وما أشبه ألجل التوقي منهائواملالج

  

  ))عدم االعتبار بالعرب((

فإن يف ، )١(ما أكثر العرب وأقل املعترب: ويف احلديث، التأخرية عدم االعتبار بالعرب  ومن تلك الفلسفة:الثالثون

  .بارأحوال املاضني ومشاهدات املعاصرين أكرب العرب ملن يريد االعت

فمن اعترب ، وكل جزئي جزئي يكون تابعاً لتلك، ل واملالزمات يف الدنيا ظاهرة للعيانيلاواملعالعلل إن قوانني 

 باجلزئي املوجب ذ ويأخ،يستخلص الكليات من اجلزئيات حىت يتجنب اجلزئي املشابه املوجب للسقوط يف املستقبل

  .رتفاع كذلكلال

ل من ذلك إىل أن يف داخل ق ينت،إن من أدخل إصبعه يف جحر فلدغ،  األمرينبينما من ال يعترب ال يفعل أياً من

صلى اهللا (ولذا قال الرسول ، فال يدخل إصبعه مرة ثانية،  كلما أدخل اإلنسان إصبعه فيه لدغه،اجلحر حيوان السع

وإال فكل عاقل ،  األكثرألنه بصدد االعتبار )املؤمن(: وإمنا قال، )٢(ال يلدغ املؤمن من جحر مرتني: )عليه وآله

  .وإن مل يكن مؤمناً كذلك

ألنه ينتقل من هذا ، ويف مقابل ذلك إذا استفاد اإلنسان من البنفسج يف رفع زكامه مرة استفاد منه كل مرة

  .اجلزئي إىل كلي يطبقه على اجلزئي املستقبلي املشابه

  ترب فمن فلسفة التأخر أن ال يع، وأسباب السقوط واالرتفاع كلها كذلك

                                                

)١( .  

)٢( .  



٢١٣

  .فإن قسماً من الناس يفلسفون لعدم املشاة، اإلنسان

، ألن املتأخرة مل تعترب من املتقدمة ى،ويف العصر احلاضر رأينا كيف سقطت حكومات إحداها تلو األخر

فاألوىل ، إن ذلك من عوامل جميء احلكومات وسقوطها: ويقال، فسقطت فسلكت نفس املسلك املوجب للسقوط

  .والثانية تترك األسباب فتسقط، فتأيتتأخذ باألسباب 

  

  ))األنانيات((

ن بعض األحزاب اإلسالمية أو غري أنا شاهدنا إف ، من فلسفة التأخر أيضاً، الزعم بأين خري:الواحد والثالثون

، املتقدمةوأا ، وأا القائدة، وأا الرائدة، نطوائها على فلسفة أا خريال، اإلسالمية سقطت أو مل تصل إىل النتائج

   .وما إىل ذلك من املزاعم، دون ما سواها وأا املتمكنة من اإلنقاذ، وأا املفكرة

كذلك حال اإلنسان املتواضع ، ألنه جيعل نفسه يف دون مستواها، إن البحر يأخذ الضريبة من مئات األر

  :يقول الشاعر

  تواضع تكن كالنجم الح لناظر

  على صفحات املاء وهو رفيع

   كالدخان يعلو بنفسهوال تك

  على صفحات اجلو وهو وضيع

ال  وهني مو هذا الذي هن ِمأنا خري: وقد قال فرعون، )١(أنا خري:  سقط ألنه قال)لعنه اهللا(وإبليس 

يكادبني ي)٢(.  

ظهر والزعم باخلريية ي، بينما كل من يتقدم ينطوي على فلسفة معاكسة، وكل ساقط ينطوي على هذه الفلسفة

فالالزم أن يهتم التيار اإلسالمي مث الدولة اإلسالمية بفلسفة ، وغريها وسلوكه وكتابته لسانه :يف كل أطوار اإلنسان

  ، اللهم ال جتعلين من املعارين: دعاءلويف ا، دون مستواها بل رؤيتها، وعدم رؤية النفس فوق مستواها، التواضع

                                                

  .١٢: سورة األعراف )١(

  .٥٢: سورة الزخرف )٢(



٢١٤

إن بعض اإلميان عارية يؤخذ : ألن يف األحاديث، ال يكون إمياين عارية واملراد أن ،)١(وال خترجين من التقصري

  . مقصراً دائماً أي ال أرى نفسي إالّ)ال خترجين من التقصري(و، )٢(من اإلنسان عند املوت

  

  ))العنف((

  .وقد ذكرنا تفصيل ذلك فيما تقدم،  ما يبتلى به التياراتأ اجلنوح إىل العنف من أسو:الثاين والثالثون

وحىت ، إن كثرياً من الناس جينحون إىل العنف يف كالمهم وتفكريهم وأعماهلم، والقصد هنا اجلنوح ال الفعلية

مثالً إذا رأى أحدهم كلمة يف كتاب ، فإن الالعنف منطو على السكون والتواضع، وإن مل يصل األمر إىل اخلارجية

وكذلك حال سائر الظواهر ، ى أا حقيقة أم البينما الالعنف يفحص ويبحث لري، زعم أا كل شيء يف األمر

، وإذا كان تفكريه هكذا يكون كالمه وعمله على طبق ذلك، العلمية أو األدبية أو السياسية أو االقتصادية أو غريها

  .بينما يلزم العكس، إال إذا جتشم خالفه

وال خيفى أن خمرب ، واء اللني الرفيقحىت ينقلب االنطواء العنيف إىل االنط، وذلك حباجة إىل تربية نفسية طويلة

ومن ناحية ثانية يف غري ،  من ناحيةةالعنف واالنطواء على احلدية إمنا ينمو يف النفوس القاحلة غري املؤدبة وغري املربا

، وفإن اجلو العام يوجب إنبات النبات املشابه لذلك اجل، أو بالتعبري الغريب غري الدميقراطية، اتمعات االستشارية

وهكذا املاء ميلح يف األراضي ، بينما احلنظل أيضاً حباجة إىل جو مناسب، فالدابوعة مثالً ال تنبت إال يف اجلو املناسب

، فيما خالفهما جوان مناسبان للعنف، والتربية واالستشارية جوان مناسبان للرفق، ويعذب يف األراضي الطيبة، املاحلة

  .)٣(﴾الَّذي خبثَ ال يخرج ِإالَّ نِكداًج نباته ِبِإذِْن ربِه وب يخرالْبلَد الطَّيو﴿: قال سبحانه
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٢١٥

  

  ))إفراط وتفريط((

 وهذا يوجب أن يكونوا كاملنبت ال أرضاً ، قسم من الناس يزعمون بأم يستوعبون احلياة:الثالث والثالثون

  .خري األمور أواسطها: وقد قالوا ى،أقطع وال ظهراً أبق

وأخرياً يتأخرون عن ، أو ما أشبه ذلك أو الدكتاتورية أو العنف أو املرض بذلك يسقطون يف بؤرة الرذيلةو

  .القافلة

كمن ، ومن أراد اخلروج صفعته احلياة أكرب الصفعات، إن احلياة هلا موازينها وال تستعد احلياة للخروج عنها

  .فإنه تتكسر عظامه مث يلقي نفسه من الشاهق، إين ال أؤمن باجلاذبية: يقول

والنفخ العنيف يوجب ،  بلني أشبأنا شيخ كبري ال أطيق الشدة فانفخ يفّ: إن النار تقول: ويف املثل القدمي

  .انطفائي

ومن ، ولذا ورد يف الروايات النهي عنه،  أو ال يأكل كذلك ميرض،إن من يكد ليل ار ويسهر فوق طاقته

، ومن جيازف يكون مصريه السقوط، ويذهب حىت أصل ماله،  وفرية ينكسريتاجر بكل ماله بزعم أنه يأيت بأرباح

إنه يضع نصف ماله : فقال املسؤول عنه، وقد سأل تاجر جمازف عن آخر رابح عن سبب ربح الثاين وخسارة نفسه

وأما  ،ومثله ال خيسر إال األندر من النادر، وهكذا،  فإن ربح فهو وإن خسر وضع نصف النصف الثاين،يف التجارة

وبذلك يكون خسر مستقبله ، وكثرياً ما خيسر اإلنسان ولو مرة، ومثل ماله أيضاً باقتراض، السائل فإنه يضع كل ماله

  .وهكذا يكون حال اازفني، ثروة ومسعة

 كما رأينا من سقوط كثري من التيارات وغريها ،لذا فعلى التيار أن يعرف قدر نفسه وإمكانياته حىت ال يسقط

  .دير هم ذلكلعدم تق

  

  ))اخلداع((

وهذا ، فإن بعض التيارات واحلكومات كبعض الناس جينحون إىل اخلداع،  اجلنوح إىل اخلداع:الرابع والثالثون

  من أوجب 



٢١٦

 وبذلك خيسر كل ،فال يصدق اخلادع حىت إذا صدق،  وتظهرفإن اخلدعة ال مير زمان إالّ، أسباب السقوط

  .)١(﴾اللَّه خير الْماِكرينومكَروا ومكَر اللَّه و﴿: قال سبحانه، ح كل رأس مالهبينما غري املخادع يرب، رأس ماله

  .)٢(﴾هو خاِدعهميخاِدعونَ اللَّه و﴿ :وقال تعاىل

 ،ج اخلفيألن املعىن اللغوي للمكر العال )السيء(:  وإمنا قال،)٣(﴾ال يحيق الْمكْر السيئُ ِإالَّ ِبأَهِلِهو﴿ :وقال

  .)٤(وال متكر يب يف حيلتك: )عليه السالم(قال 

ميكن لإلنسان أن خيدع بعض الناس يف بعض : ويف املثل، نعم املنصرف من املكر لدى اإلطالق السيء منه

  .وال يتمكن اإلنسان أن خيدع كل الناس وال يف كل الوقت، الوقت

فإن احلقيقة هي النابتة ال ،  ما ليس له حقيقتهما ال،واحلنطة تنبت، مث من الواضح أن واقع البيض يفرخ

  .ن الناس مل يعتمدوا عليهم حىت يف صدقهمأو، وكل منا رأى اخلادعني كيف سقطوا، اخلداع

فعلى ، واملنطوي على ذلك ينطوي على نفسية متأخرة، واجلهل والغرور مها من أسباب اجلنوح إىل اخلداع

  : قال الشاعر، حىت بقدر قرياط منه،  بإذن اهللا سبحانه أن يتجنب اخلداعالتيار اإلسالمي مث الدولة املرتقبة

   من خليقةئومهما يكن عند امر

  وإن خاهلا ختفى على الناس تعلم 

  .)٥(يف ترك احليلة:  قال، أنه سئل ما احليلة)عليه الصالة والسالم(ولذا ورد عن اإلمام الصادق 

                                                

  .٥٤: ة آل عمرانسور )١(

  .١٤٢: سورة النساء )٢(

  .٤٣: سورة فاطر )٣(

)٤( .  

)٥( .  



٢١٧

 حىت ر بل يلزم على اإلنسان أن يسري يف الطريق املقر،وة أو العلم باحليلةوكما أنه ال ميكن االستحواذ على الثر

وما اشتهر من أن ، ميكن أن يستحوذ اإلنسان على السياسة باحليلة لك الكذ، يصل إىل الثروة الكبرية أو العلم الكثري

ولذا ترى أن هؤالء الساسة  ، وتذهبمير زمان إالّ  يراد بذلك السياسة الزائفة اليت ال،السياسة كذب ونفاق ودجل

ويكونون أمثلة الدجل واخليانة واملكر ، ويتجنبهم الناس، الذين جينحون إىل اخلدعة يسقطون يف أوحال الرذيلة

  .والرذيلة

مث بني ، إين خرجت منه بعد كوين من أعضائه البارزين سبع سنوات: ين معلم كان يف حزب وقالءوقد جا

، نه من يوم دخله يأمره مسؤوله بالقيام ضد هذا أو ذاكأو، داع واملكر وااللتفافالسبب بأن فلسفة احلزب على اخل

حىت مل ،  وانفض الناس من حولهالّإونفس ذلك احلزب مل ميض زمان ، وعلى طول اخلط كان عمل مسؤوله ذلك

  .يبق منه باقية

 مل يكن كذلك وإمنا كان  اإلنسان إذافإن، وال خيفى أن ضبط النفس ألجل حتري احلقيقة من أشكل األمور

وحيث ال يصل إىل مرماه يزعم بأنه ، اخلداع يف مسري  ال بد وأن يسري،طالب فخفخة وإظهار نفس فوق مستواه

 ويسقط أخرياً يف ،ح ويسري يف اشتباهوبذلك ينطلق من اشتباه، وجين، يتمكن من الوصول بسبب املكر واخلداع

  . حطاماًوالنتيجة، ويكون مصفراً، مساقط االشتباه

  

  ))الرؤية العكسية((

فإن قسماً من الناس فرداً أو مجاعة يبنون فلسفتهم ، والنتائج عكسية  رؤيه احلياة مقلوبة:اخلامس والثالثون

كمن يضع السيارة مقلوبة على األرض ، وهؤالء ال يتمكنون من السري إطالقاً، اخلاطئة على رؤية احلياة مقلوبة

  فهل يتمكن من ، سماءظهرها عليها وبطنها إىل ال



٢١٨

، ونتائجها نتائجها ،فإن املقلوبات املعنوية هي بإزاء املقلوبات اخلارجية حاهلا، وهكذا حال املعنويات، السري

  .ولكن كل يف بعدها اخلاص ا

فأخذه ، وملاذا حتته ثقبة،  هلذا الكوبةملاذا ال فتح: فقال، إن شخصاً أخذ كوباً من دكان مقلوباً: يقال

  .قد ارتفع اإلشكاالن، الدكان وقلبه قائالًصاحب 

ويستدلون بانقالب قاسم والبعث ومن ، كان بعض الناس يف العراق يتصورون أن احلكم يف العراق شيء هني

إذ قياس احلكم غري املعتمد إال على نفسه على احلكم املعتمد على الغري من قلب ، بينما كا التصور مقلوباً، امإليه

وهم مزودون ، طط والشؤون ضد املسلمنيخل متحدان يف كل ا،روبا وأمريكا ومها ألف مليونوأن أو، احلقائق

 هؤالء كانوا وراء االنقالبات من قبل والدا إىل بعد ،بأحدث األسلحة واألنظمه وأقوى اقتصاد وإعالم وما أشبه

ن املستعمرين عندهم إ ،أولئكبل يعاديهم ، فهل يقاس بأولئك مجاعة من أهل البالد ال يسندهم شيء، صريورا

املليارات من األموال وعشرات األلوف من اجلرائد واالت واإلذاعات والتلفزيونات ومئات األلوف من اجلواسيس 

ولذا ال جند حىت انقالباً واحداً واقعياً يف الشرق ، مث تسنده وكلها تأيت بالنقالب، واخلرباء وما أشبه إىل غري ذلك

  .ما أشبه  كيف أن االنقالبات ظهرت يف أخري األمر مرتبطة بلندن أو باريس أو نيويورك أوبينما رأينا، جنح

،  أن ال ينطوي على فلسفة مقلوبة،فالالزم على التيار اإلسالمي واحلكومة اإلسالمية إذا قامت، وعلى أي حال

  فإن االنطواء على فلسفة 



٢١٩

  .مقلوبة ال يزيد األمر إال إعضاالً

  

  ))ري الدائريالتوقف والس((

  .أو الوقوف، أو النكوص،  ومن فلسفة التأخر السري بنحو دائري:السادس والثالثون

  .ولكن سرياً دورياً ال يتقدم شيئاً وال يتأخر،  بأن يسري اإلنسان دائماً:فاألول

  .ى بأن يسري مدة إىل األمام مث يأخذ يف السري القهقر:والثاين

  . بأن يسري مدة مث يتوقف:والثالث

كما يعتاده كثري من ،  حتت فلسفات عقيمة ومباحث جدلية،وعلى التيار اإلسالمي أن ال يكون من الثالثه

وأعسر ، وذلك من العسري جداً فهمه، بل الالزم مالحظة التصاعد املستمر يف احلركة كماً وكيفاً وجهةً، األحزاب

  .منه العمل على طبقه

 أبد) عليه وآلهاهللا صلى (فإن الرسول ،  تبني هذه احلقيقة) عليه وآلهصلى اهللا(إن نظرة عميقة إىل حياة الرسول 

  . وهو يف حال التصاعد املستمر)صلى اهللا عليه وآله(يف التصاعد ومات 

مث يف فتح مكة ، د بأكثر مث ارتفعت األعداد يف حرب أح،مثائةت حرب بدر بزهاء ثالأمثالً من ناحية الكم ابتد

مث حجة الوداع ، اًمث حرب تبوك بثالثني ألف،  حرب احلنني كانت بإثين عشر ألفمث، كان يصاحب عشرة آالف

  . كما يف بعض التواريخ،مبائة ومثانني ألفاً

حىت ، وهكذا) سالم اهللا عليها( مث ثاٍن هي خدجية ،)الصالة والسالمعليه ( علي وهو، وا بواحدؤواملسلمون بد

  انتهى إىل سبعة ماليني من 



٢٢٠

  .اتءحسب بعض اإلحصا، يون من كل بشر العامل يف ذلك الزمانمائة ومخسني مل

ت أرض اإلسالم يف املدينة وهي قرية ذات عشرة آالف إنسان كما ذكره أ فقد بد،ومن ناحية رقعة األرض

  .وهكذا،  بسعة تسع دول يف خريطة عامل اليوم)صلى اهللا عليه وآله(وانتهت عند ممات الرسول ، املؤرخون

أو ينكص بانفضاض الناس ، مث يدور حول نفسه، مث يأخذ يف الكرب،  صغرياًأالدنا فكثرياً ما يبدأما احلزب يف ب

  .أو يتوقف توقفاً كامالً، من حوله

ائة حزب رمسي مثوكيف كان يف لبنان أكثر من ثال، وإين أذكر كيف أنه كان يف العراق أربعة وأربعون حزباً

ة ي لفلسفة تأخروليس كل ذلك إالّ، وانتكص بعضها، وجتمد بعضها، مث تبخر بعضها تبخراً كامالً، وغري رمسي

  .حزابتنطوي عليها نفوس نواة كثري من األ

 فال وإالّ، لالزم على التيار اإلسالمي أن يتجنب هذه الفلسفة بكل ما أويت من حول وطولاف، وعلى أي حال

 بله التوسع سالمية بإذن اهللا سبحانه فال ترجو البقاءوإذا قامت الدولة اإل، يرجو التقدم فضالً عن الوصول إىل احلكم

  .وهي منطوية على هذه الفلسفة

وهذا احلديث كما يصدق على الفرد كذلك يصدق على ، )١(من ساوى يوماه فهو مغبون :ويف احلديث

صادية والسياسية كما يشمل كل بعد من أبعاد احلياة االقت،  وعلى سائر القطاعات االجتماعية، وعلى احلكومة،التيار

  .واالجتماعية والتربوية وغريها

  

  ))احنطاط اهلمة((

ان ءفإنه من أهم أسباب التأخر أن اإلنسان ليجد نفرين يبد،  من فلسفة التأخر احنطاط اهلمة:السابع والثالثون

  يف الكسب أو العلم 

                                                

)١( .  



٢٢١

 ىأو يبق، حط أكثر من وقت شروعهبينما اآلخر ين، أو ما أشبه ذلك مث بعد مدة يرتفع أحدمها إىل مراتب عالية

املرء يطري مته كما : )الصالة والسالمعليه ( علي وقد قال، وعدمها غالباًاهلمة إن الفارق بينهما هو ، كما كان

وحىت الطريان بالطائرة واألقمار الصناعية إمنا متكن اإلنسان منه بسبب اهلمة الرفيعة ، )١(يطري الطائر جبناحيه

  .خترعنيللمكتشفني وامل

، يا معلم إن قبيلتنا تنشق من األجداد إىل نصفني: فقالوا له، ن كونفوشيوس مر يف الصني على قبيلةإ: ويقال

وحنن بني كل سنوات يزور إحدانا ،  والنصف اآلخر يف اجلانب اآلخر منه،نصف منها يف هذا اجلانب من اجلبل

أو ، له أو الفتراس الوحش، اجلبل حيث ميوت بعضنا صعوبةلكن نالقي املشقات الكبرية الكثرية يف عبور  ى،األخر

  ؟ فهل لك عالج هذه املشكلة،لسقوطه يف الوادي

وهل ميكن قلع : قالوا، قلعوا اجلبل بقدر ممر طريق بينكماا: قال، كيف: قالوا، إا سهلة: قال كونفوشيوس

خرة إىل طريق سهل مر ينتهي األمر باآلفإذا تظافرت جهودكم واستسهلتم األ، ارفعوه حجراً حجراً: قال، اجلبل

 وانقلعت هذه القطعة من ومل ميض زمان إالّ، وانتصحوا بنصيحة احلكيم .تتمكنان من التالقي بعد ذلك بكل يسر

   .وتالقت القبيلتان، اجلبل بينهما

مور الكبرية وإال فاأل، فعلى التيار اإلسالمي أن يكون كذلك، فإن اهلمة الرفيعة توجب تسهيل الصعاب وهكذا

 مل تكن مهة وإمنا وإالّ، نعم معىن اهلمة الرفيعة األخذ بلوازم الوصول إىل األهداف،  من األنفس الكبريةال تأيت إالّ

  :يقول الشاعر، ومن املعلوم أن اهلمم الكبرية حتتاج إىل الصعوبات الكثرية، خداع النفس

                                                

)١( .  



٢٢٢

  وإذا كانت النفوس كباراً 

  تعبت يف مرادها األجسام 

  :ويف شعر آخر

  لوال املشقة ساد الناس كلهم 

  اجلود يفقر واألقدام قتال

  

  ))االستعجال((

، وزعم أن الشيء إذا مل يتيسر بسهولة لزم تركه، ة التأخر االستعجال يف األمور ومن فلسف:الثامن والثالثون

  .األهدافعد ويوصالن إىل أب،  يأتيان بأحسن النتائج، مراًافإن النفس الطويل والصرب وإن كان

ما أ ،فاحللم عن الغري،  مطلقاً أن بينهما عموماًاملعلومويف الرويات مجلة كبرية مما يأمر بالصرب واحللم، ومن 

  :ىوعند الطاعة حىت ال يعص، وعند البالء حىت ال جيزع، وملا كان عند النعمة حىت ال يبطر، الصرب فهو شامل له

إذا كان يوم القيامة يقوم عنق من الناس فيأتون :  قال،)يه السالمعل( عن أيب عبد اهللا ،عن هشام بن احلكم

، كنا نصرب على طاعة اهللا:  فيقولون،على ما صربمت: فيقال هلم، حنن أهل الصرب:  فيقولون،من أنتم: فيقال، باب اجلنة

نما يوفَّى الصاِبرونَ ِإ﴿: عز وجلوهو قول اهللا ، صدقوا أدخلوهم اجلنة: عز وجلفيقول اهللا ، ونصرب عن معاصي اهللا

  .)٢()١(﴾أَجرهم ِبغيِر ِحساٍب

،  صرب عند املصيبة حسن مجيل،الصرب صربان: )عليه الصالة والسالم(أمري املؤمنني :  قال،وعن األصبغ

 وأفضل من ذلك،  عند املصيبةعز وجل ذكر اهللا ،والذكر ذكران، وأحسن من ذلك الصرب عند ما حرم اهللا عليك

  .)٣(فيكون حاجزاً، ذكر اهللا عندما حرم اهللا عليك

الوفاة ضمين إىل ) عليه السالم(احلسني  علي بن ملا حضرت: )عليه السالم(أبو جعفر :  قال،وعن أيب محزة

  يا بين أوصيك مبا : صدره وقال

                                                

  .١٠: سورة الزمر )١(

)٢( .  

)٣( .  



٢٢٣

صرب على احلق وإن كان ايا بين : أوصاه به) عليه السالم(ومما ذكر أن أباه ، أوصاين به أيب حني حضرته الوفاة

  .)١(مراً

وأفضل الصربين الورع عن ،  صرب على البالء حسن مجيل،الصرب صربان:  قال)عليه السالم(وعن أيب جعفر 

  .)٢(حمارم اهللا

 فما مضى منه ال جتد له أملاً وال ،فإمنا هي ساعة، اصربوا على الدنيا:  قال)عليه الصالة والسالم(وعن الصادق 

اصرب فيها عن و، فاصرب فيها على طاعة اهللا، وإمنا هي ساعتك اليت أنت فيها،  فال تدري ما هوئما مل جيو، سروراً

  .)٣(معصية اهللا

،  صرب عند املصيبة،الصرب ثالثة: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)الصالة والسالمعليه ( علي وعن

مثائة درجة ما  على املصيبة حىت يردها حبسن عزائها كتب اهللا له ثالفمن صرب، ةيوصرب عن املعص، وصرب عند الطاعة

ومن صرب على الطاعة كتب اهللا له ستمائة درجة ما بني الدرجة ، بني الدرجة إىل الدرجة كما بني السماء واألرض

ة ما بني ومن صرب على املعصية كتب اهللا له تسعمائة درج، إىل الدرجة كما بني ختوم األرض إىل منتهى العرش

  .)٤(الدرجة إىل الدرجة كما بني ختوم األرض إىل منتهى العرش

يا بين إياك أن يراك اهللا يف معصية اك :  أنه قال لبعض ولده)عليه السالم( احلسن موسى بن جعفر يبوعن إ

  .)٥(وإياك أن يفقدك اهللا عند طاعة أمرك به، عنها

يا بين اصرب على : ملا حضرت أيب الوفاة ضمين إىل صدره وقال: نه قالإ ،)عليه الصالة والسالم(عن الباقر و

   توف ،احلق وإن كان مراً

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  



٢٢٤

  .)١(أجرك بغري حساب

 وصرب على ما ، صرب على ما حتب،الصرب صربان:  أنه قال)الصالة والسالمعليه ( علي  عن)ج البالغة(ويف 

  .)٢(تكره

وإن عدو حممد ، من أطاع اهللا وإن بعدت حلمته)  عليه وآلهصلى اهللا(يل حممد وإن : )عليه السالم(مث قال 

  .)٣(من عصى اهللا وإن قربت قرابته) صلى اهللا عليه وآله(

وعمل تذهب معونته يبقى ،  عمل تذهب لذته وتبقى تبعته،شتان بني عملني: )عليه الصالة والسالم(وقال 

  .)٤(أجره

وكما ال خري يف جسد ال رأس معه ال خري يف إميان ال  ،الصرب من اإلميان كالرأس من اجلسد: ويف حديث

  .)٥(صرب معه

  

  ))املطلققول ال((

، مها على اآلخر كلياً من فلسفة التأخرفتطبيق أحد، لةم جيب الفصل بني الفهم والقول يف اجل:التاسع والثالثون

  . ويلزم عليه أن ال يقول على طبق ما فهموكثرياً ما يفهم اإلنسان، إذ كثرياً ما يفهم اإلنسان ويلزم عليه القول طبقه

إن ،  ال من وجه،ينهما عموماً مطلقاًبإن : وإن شئت قلت، فهو من مسات الذين ال يعقلون، أما القول بال فهم

ال أن يرتهلم على ، ويف األعمال اليت يكلها إليهم اإلنسان يلزم عليه أن يعرف الناس ويرتهلم منازهلم احلقيقة يف الفهم

  .ق على ذلكاإلطال

ا مل يفهم التيار ذفإ، هف ويطلب من التيار توظيوء، أو مرتش أو غري كف،مثالً يعلم أن فالناً خائن وليس بأمني

بل الالزم أن يفهم واقعه ، وقع يف املشكلة أيضاً، إن واقعك كذا: أما إذا فهم واقعه وقال له، واقعه وقع يف املشكلة

  بل ، ن واقعك كذا حىت يعادي التيارإ مع لزوم أن ال يقول له، فال يوظفه

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  
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 إذ،  يلزم من ذلك الكذبالو، نيمجعاً بني األمر، يلزم على التيار أن يهرب عن توظيفه بأسلوب رقيق لني

فالالزم ، مع أن الكل صدق وواقع، بعضها جارح وبعضها ليس جبارج، ها لعدم التوظيفؤهناك أعذار ميكن إبدا

  .)١(قولوا للناس ما يعرفون: ولذا ورد يف األحاديث، إبداء غري اجلارح ال اجلارح

  .)٢(نا معاشر األنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقوهلمإ: )صلى اهللا عليه وآله(كما ورد عنه 

نه كالشهد إمثالً يقول للطفل الذي يسأل عن معىن الزواج ، ومن غري اجلارح وهو يشمل كالً من قدر املدرك

، إن مالية التيار ال يساعد على التوظيف املتزايد: كما يقول ملريد التوظيف،  مدركه ليس فوق ذلكإذ، يف احلالء

لكن ال داعي إىل القول ، وهو صحيح أيضاً، وءإن الطالب ليس بكف: كما يصح قول، وكالمه هذا صحيح أيضاً

 الصديق املائة يف إالّ، حلقيقة حىت للصديقبل الالزم أن ال يقول كل ا، الثاين اجلارح ما دام جيد التيار القول األول

  :يقول الشاعر، وهو قليل جداً، مائة

  حذر عدوك مرة ا

  واحذر صديقك ألف مرة

  فلرمبا انقلب الصديق

  فكان أعلم باملضرة

  .)٣(﴾أَعرض عن بعٍضو﴿: ولذا قال القرآن احلكيم

إن عريك مبا ليس فيك فال  :ويف احلديث، )لسالمعليهم ا( بله األنبياء ،وهذا هو ديدن احلكماء على اإلطالق

  . أو تقليالً للعداوة، أو إبقاًء على احلياد بعدم العداوة،وذلك حفظاً للصداقة، )٤(تعريه مبا فيه

                                                

)١( .  

)٢( .  

  .٣: سورة التحرمي )٣(

)٤( .  
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لكن عليه ،  أن يفهم كل الفهم، فعلى التيار مث الدولة اإلسالمية املرتقبة بإذن اهللا سبحانه وتعاىل،وعلى أي حال

 أو ازاماته مثل ذكر مشاكل التيار، ل الضارة أو غري النافعةا كما أن على التيار اجتناب األقو، كل القولأن ال يقول

فإن الفرد الذي يذكر مشاكله للناس ، كما هو حال الفرد، فإن ذلك مما يوجب انفضاض الناس من حوله، أو نواقصه

باإلضافة  . اعتادوا على االلتفاف حول األقوياء ال الضعفاءفإن الناس،  الناس ال يتخذونه صديقاً،ونقائصه وازاماته

  .إىل أن مثل هذه الكلمات مما يسر العدو وحيزن الصديق

بل معناه أن ، وليس معىن ذلك أن يكذب الشخص، ويف الدولة، ويف اهليئة، ويف املنظمة، وهذا صادق يف الفرد

 ،)١(إن كان الكالم من فضة فالسكوت من ذهب: )معليهم السال (وهذا جمال قوهلم، يسكت عن كل من الطرفني

والطائفتان من الروايات يف كل من الكالم ، والنهي عن املنكر واألمر باملعروف، ال يف مثل اإلرشاد إىل اخلري

  .والسكوت لكل واحد منهما مورد خاص

  

  ))قلة الصرب((

ر يف األمر بدون يأس عن النتيجة وإن وأن يستم،  من الالزم على التيار أن يكون ذا نفس طويل:األربعون

ومنها ما ينتج بعد عشر ، فإن من األشجار ما ينتج بعد ثالثة أشهر كالقثاء والسلق والباذجنان وحنوها، تأخرت

  .وهكذا حال األعمال، سنوات كالتفاح والكمثرى والرطب وحنوها

ومن ، ىل احلكم من أبطأ األشجار مثاراًما ينبغي مث وصوله إ ى توسيعه يف الكم والكيف عل،والتيار اإلسالمي

  .املمكن الوصول بشرط ما ذكرناه

 والناضجني من العامني )مجعنيأصلوات اهللا عليهم ( واألئمة الطاهرين )عليهم الصالة والسالم(ويف األنبياء 

  عربة 

                                                

يا بين إن كنت زعمت أن الكالم من فضة فإن : قال لقمان البنه: ، قال)عليه السالم(د اهللا عن أيب عب: ، وفيه٦ ح١١٤ ص٢ج:  راجع الكايف)١(

السكوت ذهب، والكالم ): صلى اهللا عليه وآله( عن رسول اهللا ١٠٠٧٣ ح١٠٠ ب١٦ ص٩ج: ، ويف مستدرك الوسائلالسكوت من ذهب

  .فضة



٢٢٧

عليه (ان قصده وك،  وصل إىل احلكم بعد سنوات طوال من املعاناة املشاق)عليه السالم(فيوسف ، ملن اعترب

  . هداية الناس ذا الطريق كما تقدم اإلملاع إليه)السالم

  . مخسني عاماً لبث فيهم ألف سنة إالّ)عليه السالم(ونوح 

، فقرأه ثانياً وثالثاً، وذكروا يف أحوال ابن سينا أنه قرأ كتاب بعض الفالسفة فلم يفهم املراد منه لكثرة تعقيده

  .مع أن ابن سينا ال شك يف ذكائه واتقاد ذهنه،  فهم مرادهإىل أن قرأه أربعني مرة حىت

 ومخساً وعشراً ،فجرب جتربة، ديسون أنه ملا اكتشف نور الكهرباء حاول أن حيبسه يف زجاجةإينقل عن و

ديسون مل ييأس حىت إلكن ، إنك نون تصرف وقتك يف احملال: حىت قال له بعض زمالئه، فلم يفلح ومائة وألفاً

، ووصلت عدد التجارب إىل أكثر من تسعة آالف حىت متكن من ذلك، اربه أكثر من ثالث سنوات ليل اردامت جت

  .واآلن نشاهد إنارة العامل بسبب ذلك العمل اجلاد املستمر

وقد نقل يل بعض أهل الكويت أنه كان قبل ظهور النفط جاء إنسان من الغرب إىل الكويت ومل يعرف 

وكنت أراه كل يوم يركب سيارته هو وخادمه ويذهب إىل : قال، ن يف وقت جميئهالراوى مهمة ذلك اإلنسا

وسألت مرة عن خادمه ماذا يفعل : قال، وهكذا دام األمر سنوات، الصحراء من أول الشمس مث يرجع أول الغروب

، يف الصحراءويدور ،  إين ال أعلم فقط أنه من أول الصباح إىل الليل ينظر إىل األرض هنا وهناك: أجاب،سيدك

مث ،  يأخذ حصاة صغرية حيفظها عنده، أو أكثر من أسبوع،وأحياناً يف كل أسبوع مرة، وكأنه باحث عن شيء

وأخذه ، وتبني بعد ذلك أنه كان يفحص عن النفظ، وهكذا رأيته مخساً وعشرين سنة: قال الراوي، يبعثها إىل الغرب

  ، وأخرياً وصل إىل بغيته، ا أرض نفطية أم الأكشف هل لتلك احلصيات كان ألجل إرساهلا إىل خمتربام لت



٢٢٨

   .وانكشف النفط يف أرض الكويت كما هو معروف

  

  ))اتباع اهلوى((

 )ترك النفس وهواها سعي هلا يف رداها(فإن ، ه وهواهمومن فلسفة التأخر ترك التيار أفراد: واألربعون الواحد

  .ة صاحلة توجب متكنهم من األخذ بزمام احلياةبل الالزم املواظبة على تربي، كما يف املثل

والتربية مزيج من العلم واألخالق  ،وهذا لفظ حتته ألف معىن ومعىن، فإن الناس ال يلتفون حول االعتباطيني

  .احلزم وما أشبه مما اعتىن ا علم األخالق إجياباً وسلباًوالرفيعة واالستمرار يف العمل واليقظة الدائمة 

  .)١(أدبين ريب فأحسن تأدييب: )صلى اهللا عليه وآله( عن الرسول ،حلديثفقد ورد يف ا

صلى اهللا ( أن شاباً قصد مكة املكرمة ليقتل الرسول ،ومل أر هذه القصة بنفسيوقد مسعت من بعض اخلطباء 

 والتقي ويف يوم حار ورد ظهراً مكة املكرمة،  لزعم الشاب أنه سبب تفرقة العرب، حني كان يف مكة)عليه وآله

مث نام عنده ، حيث رآه غريباً) صلى اهللا عليه وآله(وأضافه الرسول ، وهو ال يعرفه) صلى اهللا عليه وآله(بالرسول 

وبعد أن قام من نومه طلب منه ،  يروح عليه مبروحة ليجف عرقه املتصاب)صلى اهللا عليه وآله(وأخذ الرسول 

صلى اهللا (وبعد أن أخذ الشاب من الرسول ، عله يساعده يف إجناحها أن خيربه حباجته ل)صلى اهللا عليه وآله(الرسول 

وطلب من الرسول نفسه أن ، شاب أنه جاء ليقتل الرسوللميان املغلظة أن ال خيرب بذلك أحداً أظهر ا األ)عليه وآله

فاقتلين قبل أن يطلع   ها أنا ذا حممد:)صلى اهللا عليه وآله(قال له الرسول ف، )صلى اهللا عليه وآله (يدله على الرسول

وبعد أن ظهر له ، وكيف يقول هذا الكالم، وحتري الشاب هل أنه هو الرسول حقاً،  ملنعك أهلي عن ذلكوإالّ، أحد

  أنه هو 

                                                

)١( .  
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يقبلهما ويعتذر عنه لسوء نيته ) صلى اهللا عليه وآله(حقاً وقع على قدمي الرسول ) صلى اهللا عليه وآله(الرسول 

  .وأسلم على يده الشريفة

، وحكمته البليغة، اجلم) صلى اهللا عليه وآله(فإن مت هذه القصة ففيها داللة ما فوقها داللة يف أدب الرسول 

  .نه كان يعلم أن مثل هذه الدعوة ال بد وأن توجب رد الفعل يف نفس الشابإحيث 

، مته إن كان صلفاً أمحقذ الطالب مه فرمبا نفّوإالّ، نعم إن مثل هذا األمر حباجة إىل استظهار نفسيات األفراد

  .)١(﴾ال تنِظروِنثُم اقْضوا ِإلَي و﴿: )عليه الصالة والسالم(وقد قال نوح 

  . ظهر يوم عاشوراء)عليه الصالة والسالم(وقال هذه الكلمة اإلمام احلسني 

وأخذ سائر اخلدم ، ورآه امللك حني السرقة، ن أحد امللوك سرق بعض خدمه من أثاثه آنية ذهبيةإ: ويف التاريخ

الذي رأى : قال امللك، وطلبوا من امللك إعالمهم به حىت يعاقبوه،  وعلموا أن امللك علم به،يف الفحص عن السارق

وملا علم السارق بقصة امللك وأنه رآه حني السرقة وأنه قال ، والسارق ال يرده فاتركوه وشأنه، السارق ال يبوح به

وإين علمت باضطرارك وإال : قال امللك،  معتذراً أنه اضطرته احلاجة إىل السرقةللخدم تلك الكلمة جاء إىل امللك

  .فأنت رجل نزيه ولذا مل أبح بسرك

وكان يضطره إىل األعمال ،  وسيده مل يكن يعرفه،وورد يف لقمان احلكيم أنه سرقه اللصوص وباعوه عبداً

وكان قد مسع باسم ، وبعد مدة عرف سيده أنه لقمان، ونقل الطني وما أشبه إىل السطوح العالية القاسية من البناء

 وقبلك أساء إيل اللصوص الذين إنك إن أسأت إيلّ: قال لقمان،  فجاء إليه معتذراً أشد االعتذار،لقمان قبل ذلك

 وأنت ،اللصوص انتفعوا بثمين، ال إين فحسب بل كل األطراف انتفعوا من األمر ،باعوين فإين استفدت أكرب احلكمة

  تفعت ان

                                                

  .٧١: سورة يونس )١(
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جعل من حكميت أفآخذ لزاماً على نفسي أن ، وأنا انتفعت بأن علمت كيف يقبح عمل اللصوص، ببنائي لك

، وعلمت كيف أن العبيد يف الشدة، ونصحهم إىل ترك مثل ذلك العمل الشائن ي اللصوص عن عمل اللصوصية

فإذا كانت هنالك إساءتان فهناك ،  وشدتهوقد رأفت نفسي حتت وطأة العمل، فأسعى يف املستقبل لتحريرهم وجنام

  .ثالث حسنات

وبوذا يتبعه اليوم أكثر من مخسمائة مليون شخص يف اهلند والصني ، رنايوقد ذكرنا يف بعض كتبنا قصة بوذا و

 عند ما أراد أن يبعثه إىل قوم متوحشني ليهديهم إىل دينه كان بينهما هذا ،نا تلميذ بوذا احلكيمريف، وما إليهما

  :حلديثا

وأثاروا ، فما تصنع لو خدشوا كرامتك، إن من تذهب إليهم يا يرنا برارة قساة يغضبون للتافه احلقري: بوذا

  .عواطفك

وقد نازعتهم يف مبادئهم وهم من طيبهم مل ، إم أُناس طيبون يقابلون الكالم بالكالم: أقول: أجاب يرنا

  .ومل يرشقوين باحلجارة، يرفعوا يف وجهي يداً

  .ورموا عليك باألحجار، ولكن يا يرنا هبهم أوسعوك صفعاً:  بوذاقال

وقد أثخنت عواطفهم  ومل يثخنوين باجلراح ى،العصوأراهم جماملني حيث مل يضربوين بالسيف : أجابه يرنا

  .ونلت من آهلتهم ومذهبهم وطريقتهم وتقاليدهم

  .صنعتاذا كنت  فمىولو فرضنا أنه كان كذلك بأن ضربوك بالسيف والعص: قال بوذا

إم أناس طيبون حيث اقتنعوا :  إذ مل يقتلوين وقد قتلوا األنبياء قبلي وأقول،اغتنم حيايت الباقية: فأجابه يرنا

  . واحلجارة والصفع ومل يأخذوا بقية حيايتىبالسيف والعص

  .أما إذا أرادوا أن يسلبوك احلياة فماذا كنت تفعل: قال بوذا

 هذا اجلسم الفادح وبدلوين حبياة ءفلتوين من نيل اآلالم وعب أوا إيل يداً مشهورة إذإم أسد: أقول: قال يرنا

  .باقية دائمة

  ن يف وسعك أن دي إف،  يا يرنا:فاستبشر بوذا قائالً مرحاً
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  .هؤالء املتوحشني

 أن يرنا أما لو فرضنا، تبعها أُناس كثريون تتصل سلسلتهم إىل احلال احلاضراوهكذا جنحت دعوة بوذا حىت 

إن النتيجة طبعاً كانت فشل الدعوة بقتل يرنا ومن ، فما كانت النتيجة، مبجرد ما خدشوا عواطفه هامجهم بدوره

  .ومن الواضح أن األرجح أن يصرب بأخالقه الرفيعة على تلك املشكالت حىت ينجح كما جنح، إليه

  .املذكور يف البحار وغريه) يوذاسف(وإين أحتمل أن يكون بوذا هو 

 أو يف )عليهم الصالة والسالم(سواء يف األنبياء واألئمة ، إىل عشرات القصص احملكية عن النفسيات الرفيعة

ولست أقصد بذكر هذه القصص أن كل ، تبعوهم يف النفسيات والفضائلاو، الذين سلكوا مسلكهم يف األخالق

  .أصحاا كانوا يف قمة الفضيلة

أما ، وأيب ذر ومن أشبه صادقة متام الصدق  وأمثال سلمان)م الصالة والسالمعليه(نعم ذلك يف األنبياء واألئمة 

 ، وبعضهم كان يف أمر فضيلي وإن مل يكونوا أصحاب فضل مطلق،يف غريهم فمنهم من كان يف أصحاب الفضيلة

ن صاحب وهو صاحب فضيلة يف هذه اجلهة وإن مل يك، فإنه ممدوح وإن مل يكن مسلماً، فمثلهم مثل حامت يف كرمه

  .فضيلة يف سائر صفاته

 فال لوم على الناس يف وإالّ، فالالزم على التيار اإلسالمي أن يريب أفراده على قمم الفضائل، وعلى أي حال

  .عدم انضوائهم حتت لواء التيار

  

  ))االام والتكفري والتفسيق((

ض التيارات اإلسالمية من توزيع  ما اعتاده بع، من فلسفة التأخر بل االحنطاط والتحطم:الثاين واألربعون

  ن إبله ، وليعلم أمثال هؤالء أم يسعون يف حتطيم أنفسهم، امات والتكفري والتفسيق وما أشبهاال



٢٣٢

دفع ت وىوتأمر وتنه، والغالب أن النواة املركزية للتيار ختتفي وراء جبهة من الشباب، الناس ال يلتفون حوهلم

بتعاد عن  ودرك أمله بااله والنواة تظن أا يوجب احنفاظ نزاه،اس وما أشبه ذلكالشباب إىل امليدان ليتهموا الن

حىت إذا ، ؤوليةلتيار فالناس حيملون نواته كل مسإن الفرد يتحمل مسؤولية نفسه أما ا، بينما األمر بالعكس، الواجهة

  .لكنهم منخرطون يف التيار همفُرص أن النواة مل تكن راضية بعمل أولئك األفراد الذين يعملون من تلقاء أنفس

  :فالتكفري والتفسيق واحلط من كرامات الناس يوجب أموراً، وعلى أي

، وكل ذلك حمرم يف الشريعة اإلسالمية،  إهانة األفراد واحلط من كرامام وتعريضهم لإلذالل والتحقري:األول

  .وال ميكن أن يكون فاعلها مورد اعتماد املسلمني وثقتهم

، هل التكفري والتفسيق وما أشبه على حق، عون يف حرية من أمرهمقإذ الناس ي، ة األهداف السامية إضاع:الثاين

يف دعواه أنه يريد ترويج اإلسالم وتقدميه إىل األمام والوصول إىل احلكم اإلسالمي كيف  فالتيار إن كان صادقاً

  .ولتحطيم نفسه ثانياً،  من الناسيف أنظار كثري يكون هو بنفسه أخذ معول اهلدم لتحطيم اإلسالم أوالً

وبذلك تنصرف األلسنة واألقالم واألفكار يف اهلجوم ،  إجياد جو من سوء الظن والفساد بني املسلمني:الثالث

  .والدفاع بدل صرفها يف التقدمي والتقدم

حيث يعرفون  ،وتقدم أعداء اإلسالم وسيطرم على املسلمني،  إجياد جو صاحل لالستعمار واالستثمار:الرابع

  نقاط الضعف يف 



٢٣٣

  .فيأخذون يف اهلجوم عليهم، املسلمني

، ةءينعزلون االجتماعات املوبو ن الصاحلني قلماً ولساناً وأخالقاًإحيث ،  انعزال الصاحلني عن امليدان:اخلامس

 وبذلك ختسر احلركة اإلسالمية اهلدف ،)١(﴾ٍء  شي كانوا ِشيعاً لَست ِمنهم يف الَّذين فَرقُوا دينهم وِإنَّ﴿: قال سبحانه

  .والسمعة يف وقت واحد معاً

مشحون بالتوتر وانزواء الصاحلني ينفسح اال أمام املتزلفني واملتملقني ووعاظ السالطني   وحني اجلو:السادس

يف بعض البالد كما شاهدنا ذلك ،  وتقويض بيوت الفضيلة حجراً حجراً،وفقهاء البالط هلدم اإلسالم واملسلمني

  .وهلا أمثلة متعددة، اإلسالمية

 وبذلك يتحطم العمق اإلسالمي يف كل امليادين االقتصادية واالجتماعية والسياسية والتربوية والفكرية :السابع

وال حق وال ، فال عمق وال تعميق،  على مثل معروف يف األلسنة،ألن الفراش يصبح اجلوال يف امليدان، وغريها

  .ومثل هذه احلياة ظلمات بعضها فوق بعض، وإمنا قشور وظواهر وسطوح ومظاهر، لب وال تلبيبوال ، حتقيق

فال مير زمان إال ويأخذ ، ةحتية التي البنوجب ضعف يفي مما ،ضة واملتعقدةيالنفوس املر إىل  تبدل اتمع:الثامن

  .مسري الفناء والدمار

 كما يف دعاء اإلمام ،حىت ال يقابل السيئة إال باحلسنة، بطولذا فعلى التيار اإلسالمي أن يضبط نفسه أشد الض

  ).عليه الصالة والسالم(السجاد 

، فإنه إذا سبك إنسان كان هناك سب واحد، ال ترد السيئة:  يل أن قال)رمحه اهللا( وقد كان من نصائح والدي

  وعالج : )اهللارمحه ( قالو، نيوسب واحد أقل شراً من سب، أما إذا رددته يكون هناك سبان

                                                

  .١٥٢: سورة األنعام )١(



٢٣٤

  .ذلك أن ترد السيئة باحلسنة

  . أنه اغتابه إنسان فأهدى إليه سلة من الفواكه)رمحه اهللا( وحيكى عن الشيخ البهائي

  .لكنه من أفضل األشياء عاقبة وأهنئها مثرة، ومن املعلوم أن ضبط النفس من األمور العسرية جداً

  

  ))فهم السياسة وصعوبته((

مث الترصد ، ن األمور املهمة للتيار اإلسالمي مث الدولة اإلسالمية فهم السياسة فهماً كامالً وم:الثالث واألربعون

ن فهم أومن املعلوم ، لتكميل النواقص والوقوف دون التحركات املضادة والتيارات الوافدة من الشرق والغرب

  : والسبب يف ذلك أمران،اسة من أشكل األموريالس

 فتأخذ من علم االجتماع واالقتصاد والتربية ،تأخذ من كل علم يف صاحل نفسهان السياسة أ من جهة :األول

، إذ السياسة تريد توجيه الكل والتغلغل يف الكل، والفكر والتجارة واجليش والوزارات واحلقوق وغريها ما يرتبط ا

  .وما مل تأخذ من الكل ال تتمكن من إجناح مهمتها بسالم

لكن علم االجتماع يأخذ من خمتلف السطوح ،  من أنه يأخذ من الكل،ماع أيضاًوهذا ما ذكروه يف علم االجت

فإن السياسي إذا مل ، أما علم السياسة فيأخذ من خمتلف األعماق حىت من عمق علم االجتماع، حىت السطح السياسي

ألن لكل ظاهرة ، رادهيطلع على أعماق األفكار واحلركات والتيارات وما أشبه مل يتمكن من التسيري ا إىل حيث م

  واالستقطاب يف السياسة،وتقف حسب توقف تلك األعماق، أعماقاً تتحول الظاهرة حسب حتول تلك األعماق

  .والسياسي ال ميكن بدون الدخول يف األعماق

، اخلفية بل تترتب على املقدمات،  إن النتائج يف السياسة ال تترتب على املقدمات الواضحة كسائر العلوم:الثاين

  إن ، وأحياناً املتناقضة



٢٣٥

ملانيا كانت حبيث ال ميكن النفوذ ألكن مباحث ، ملانياأبريطانيا يف احلرب العاملية الثانية أرادت النفوذ إىل أعماق 

وتقدم الرجل ، ملانيا حتت مظلة معاداته لربيطانياأفهيأت بريطانيا رجالً من العرب الرتيهني ظاهراً فسربته إىل ، فيها

، لنفع احملور وكان يذيع يف إذاعتهم بلهجة محاسية ضد بريطانيا وضد سائر احللفاء، االستخبارات األملانيةحىت إىل 

  .وبعد أن وضعت احلرب أوزارها تبني أنه كان جاسوس بريطانيا ذا اللباس

بية حىت وحيث أريد أن جيعل له وجهة شع، ويف العراق كان بعض عمالء الغرب يراد إيصاله إىل جملس النيابة

كون حزباً وبعد ذلك أخذ هو وحزبه خيالفون احلكومة ويتهجمون ، يتمكن من مترير العمالة على األمة بسهولة

،  وإذا باحلكومة أمرت أن يهاجم الشرطة مكتبه،وبعد مدة اشتد نقدهم للحكومة، فالتف الناس حوهلم، عليها

 وهنا متت املكيدة ، أنصاره وأودعهم السجنوهكذا فعلت الشرطة وأحرقت قسماً من مقره وأخذت قسماً من

وصار إىل ، وانتخبوا منهم النائب املراد يف أول جملس نيايب بعد هذه احلادثة، بالتفاف الناس حول أولئك شديداً

  .جانب املستعمرين بتربيرات تافهة ألهدافهم

، عمراً كمستعمر الغربحتاد السوفييت باعتباره مستويف قصة أخرى يف إيران كان حزب شيوعي حيارب اال

قبل زهاء أربعني ويف قصة نفطية ، ملغفلني ميدحون احلزب بالوطنيةاوكان بعض ، والتف الشباب املتحللون حوله

قام هذا احلزب بدعوة الناس إىل لزوم ، حيث اشتهر يف البالد بلزوم حترير النفط وإخراجه عن يد املستعمرين ،سنة

وإن جمات احلزب على ، وظهرت هويته الواقعية، شرق باعتباره زعيم الكادحنياالنقطاع عن الغرب واالرتباط بال

  .ه حماربة الشرق ستاراً لتجسسه حلسامؤوإمنا كان ادعا، الشرق كان صورياً ألجل التجهيل واإلغفال

  ويف قصة رأيته أيضاً أنا 



٢٣٦

 يف ساعة الفصل كان ،أشد أحناء اإلدعاء ارتباطه بالشرق بييف العراق أن شاباً شيوعياً متحمساً للشيوعية ويدع

بل أحياناً رأينا أن نفس االحتاد . ه الشرقية كان ستاراً لتجسسه لصاحل الغربؤوإمنا ادعا، ظهر أنه مربوط بالغرب

  .السوفييت كان خيدع ذه املكيدة الغربية

يا واألردن وفلسطني ويف قصة أخرى كان يف لبنان من املقرر انعقاد مؤمتر للهالل اخلصيب بتوحيد سور

وبعد إاء املؤمتر قام ، وانعقد املؤمتر واشترك فيه بعض الشخصيات العراقية املرتبطة سراً باالستعمار، والعراق ولبنان

وبعد ذلك نقحت الصحف يف عملهم هذين مما سبب شك الناس يف ، أولئك الشخصيات بزيارة لسفارة بريطانيا

ألم ربطوا بني زيارة ،  أم إمنا كانوا عقدوا املؤمتر لدافع بريطاين ال لدافع وطينبل اشتهر عند الناس، صدق املؤمتر

  .وقد تعمد أولئك العمالء هذا العمل هلذه الغاية، هؤالء للسفارة الربيطانية وكوم أعضاء يف املؤمتر

جهات االرتباط وقع يف مما إذا مل يكن اإلنسان مطلعاً على خفايا األمور و، إىل غري ذلك من القصص الكثرية

  .أحبولة السياسة الشرقية أو الغربية من حيث ال يشعر

  

  ))من سنن الكون((

  :إن اإلنسان واحليوان والنبات بني مخسة أمور

  . أخذه من األجواء:األول

  .ه للثمار املترقبةؤ إعطا:الثاين

  . ما ينبغي أن تكون عليها من القوانني املقررة الكونية:الثالث

  .عملها الداخلي الذي حيول ما تأخذ إىل ما تعطي :الرابع

، أو عدم عملها حسب تلك القوانني،  العالمة اليت تدل على انطباق عملها لتلك القوانني الكونية:واخلامس

  وإذا ظهرت عالمة 



٢٣٧

  .اخلالف يلزم عالج األمر حىت يصلح اإلنتاج

زم أن يالحظ أنه ملاذا يأخذ املسلمون من احمليط فالال، واملسلمون اليوم ظهرت العالمة الدالة على االحنراف

 كالنبات الذي يأخذ األشياء الصاحلة من ،م يأخذون الصاحل فيحولونه إىل الضارأأو ملاذا ، العام األشياء الضارة

  .فاسدوذلك ملكان ديدان يف جذوره تسبب هذا التحويل ال، النور واملاء والتربة واهلواء وحيوهلا إىل الفاكهة الفاسدة

واحلاصل كما أن اإلنسان يأكل الشيء الضار ، وإذا مل يعاجل األمر يكون التردي يف التأخر يزداد يوماً بعد يوم

 وقد يأكل شيئاً نافعاً لكن مرضه الداخلي يوجب حتريف األكل النافع يف ،فتنحرف صحته مما حتتاج إىل العالج

كذلك ما تأخذه األمة من احمليط ، أو ما أشبه أو ال تبصر عينه هفال يسمع أذن، داخله إىل ما يوجب اإلنتاج املنحرف

وقد يكون صاحلاً كمن يأخذ العلم ، ء واألنظمة وما أشبه قد يكون فاسداً مما يوجب احنطاط األمةامن األفكارا واآلر

  .املوجب للتأخرمما ينتج الشيء ، لكن انعقاد قلبه على الرذائل يوجب حتريف الصاحل يف داخله، من الكتاب والسنة

 ،ني بالسيففق لكن أغراضه الشخصية تتدخل يف األمر حىت جيعل جهاد املنا،املنافقني ومثالً يأخذ جهاد الكفار

، وكذلك مل )صلى اهللا عليه وآله( بالسيف مع توفرهم يف زمانه )صلى اهللا عليه وآله(  الرسولهمبينما مل جياهد

ن أ مما يدل على ، بعد محلهم السالح ضده وخروجهم عليهالّإ قني بالسيفاملناف) عليه الصالة والسالم(جياهد علي 

  .جهاد املنافقني يراد به اجلهاد باللسان وما أشبه

وإمنا حيول األمر إىل هذه ، بعد أخذه فضيلة الشجاعة من كتب األخالق، أو يأخذ الشجاعة إىل حد التهور

   ،ب الشهرة وح)١(النتيجة السيئة ِإلنطوائه على اهلوى واهلوس

                                                

  .طرف من اجلنون: وس اهلَ)١(



٢٣٨

  . إىل غري ذلك،السفهو النطوائه على حد األنانية ،حيث يأخذه إىل حد اإلسراف، وكذلك بالنسبة إىل الكرم

  .وهذا حبث طويل نكتفي منه ذا القدر

ما ألم إ و،ما ألم يستقون من املواد الضارةإ، وال إشكال يف أن ختلف غالب املسلمني له أحد هذين العاملني

فالالزم على التيار اإلسالمي والدولة ، خالقياً ونفسياً حىت صاروا حيولون املواد املستقاة إىل نتائج ضارةأاحنرفوا 

 ٍموقَ ما ِبريغ ال ي اَهللاإنَّـ ف، اإلسالمية املرتقبة بإذن اهللا سبحانه وتعاىل مراعاة هذا اجلانب أكرب قدر من املراعاة

حىت يغروا ما ِبيِهِسفُأنم)١(.  

  

  ))األسس األخالقية((

 واليت رأينا ،مما سبب للمسلمني ذلك التقدم اهلائل،  األسس اليت بين اإلسالم عليها اتمع:الرابع واألربعون

  . كانت أُسساً أخالقية باملعىن األعم لألخالق،بعض آثارها الباقية قبل نصف قرن

 سواء كانوا من أهلها أو يأتون ،ا رأيناهم يف العراقولذا كان غالب املسلمني حسب م، فتصاعد اتمع عليها

، والصدق، التواضع: فمثالً كانت األسس، من اخلارج للدراسة أو الزيارة أو غري ذلك خبري وسالم ولو بقدر إليها

 غريها إىل ،والرضا مبا قسم اهللا سبحانه وتعاىل، والقناعة بقدر اإلمكانيات، والتعاون، واإلتقان، واألمانة، واإلخالص

  ).الفقه(من ) اآلداب والسنن(مما ذكرنا مجلة منها يف 

والناس يعيشون فيه حتت ضالل الراحة ، ومن املعلوم أن اتمع املبين على هذه اُألسس يكون جمتمعاً فاضالً

، ينويثقون باآلخر بعض وكان يعتمد بعضهم على، فقد كان كثري من التعامل بالنسيئة، والرفاه واحملبة والوئام

وإمنا كان ما يوجد منهما ، وال كربياء وأنانية مبعىن الكلمة، ومل يكن هناك حرص ظاهر، وأصالة الصحة هي األصل

  ومل يكن يتمىن ، خالف األصل

                                                

  .١١:  سورة الرعد)١(



٢٣٩

واخلوف من اهللا ومن ، والعفاف والكفاف كان شعار األغلب إال ما ندر، بعضهم ما فضل اهللا به غريه عليه

ورجاء ثواب اهللا سبحانه وتعاىل كان يوجب التعاون ، اس كان يقف سداً دون التعدياليوم اآلخر املوجود يف الن

  . إىل غري ذلك،على الرب والتقوى والقرض

، والفردية واألنانية، وحب الظهور، والشطارة  كاحلرص، اتمع على األسس الغربية املاديةفقد بين، أما اليوم

وعدم ، وتطلب التمتع بأكرب قدر ممكن من اللذائذ، اب اإلتقانحس ى والسرعة عل،والتقدم على حساب اآلخرين

مما ظهرت آثاره السيئة ،  للمجتمعوكل ذلك سبب تضعضع البنيان التحيت،  إىل غري ذلك،هتمام مبشاكل اآلخريناال

  .على البناء الفوقي

يهتم إلعادة تلك اُألسس الصاحلة  أن ،فعلى التيار اإلسالمي مث الدولة اإلسالمية املرتقبة بإذن اهللا سبحانه وتعاىل

  .لتقوم مقام األسس الغازية

  

  ))ضبط النفس((

ضبط النفس مبختلف أنواع الضبط يف  ى من الضروري على احلركات أن يربوا أنفسهم عل:اخلامس واألربعون

  .ية هذا من ناح،فإن من ال يقدر أن يضبط نفسه فهو على عدم القدرة على ضبط الغري أقرب، كافة األبعاد

تمكن من ذلك إذا ت فكيف ،اتيومن ناحية ثانية إن مل تقدر احلركة من ضبط النفس أمام املكاره واملشته

مع وضوح أن احلكم حباجة إىل أكرب قدر من املداراة والرفق والعفو واإلغماض والصفح وما إىل ، وصلت إىل احلكم

  .مما كلها حباجة إىل أكرب قدر من ضبط النفس، ذلك

 االنقالبية أو الشعبية اليت تنتهي إىل الدكتاتورية والفشل ، سقوط كل احلكومات العسكريةومن أسباب

  مثالً نرى اهلند اليت متكنت من ضبط النفس عند  ، عدم تقديرها هذه امليزة حق القدر،فالسقوط



٢٤٠

يف اإلطار الذي  وليس القصد الترتيه الكامل هلا بل القصد، التحرك بقيت إىل اليوم قلعة صامدة على مبادئها

حىت أن بعض ،  بينما الصني اليت مل تقدر على ضبط النفس عند احلركة أتت بالفضائح عند احلكم،انتخبه املؤمتر

 وسقطت اإليديولوجية ومل ميض زمان إالّ، ا الثقافية وغريهاااملراقبني أم ماو ومجاعته بقتل عشرات املاليني يف ثور

  .واألمثلة على ذلك متعددة نكتفي منها باملثالني الذين ذكرنامها فقط .فةفرجعت إىل الرأمسالية املنحر

وال على ، وال على سائر األحزاب اإلسالمية،  عدم التهجم ال على النفس:ومن أهم صغريات ضبط النفس

 واألدب كما يبحث يف الفقه ومن املعلوم أن التهمة شيء والنقد العلمي، حىت األحزاب غري اإلسالمية، سائر الناس

بينما األول ال ، فإن الثاين يوجب الكشف على النواقص ويقدم الباحثني إىل األمام، شيء آخر واألصول وما أشبه

  .يزيد األمر إال إعضاالً

كما الناس عن احلزب واجلماعة الذين يريدون تقدمي اإلسالم إىل األمام، النفس يوجب انفضاض  ىفالتهجم عل

عدائهم ـ وذلك ما ال داعي له ـ أن ينفض الناس  ب اإلسالمية يوجب باإلضافة إىلأن التهجم على سائر األحزا

: فالناس يقولون، ن حكم األمثال فيما جيوز وفيما ال جيوز واحدأألنه من أوليات الناس ، عن اجلماعة املتهجمة أيضاً

وكذلك يف كل مجاعتني ، كفإذا كان الثاين سيئاً يكون األول كذل، ن احلزب املتهجم كاحلزب املتهجم عليهإ

  .بعض متهجمتني بعضهما على

وهم بدورهم ، كما أن الناس إذا رأوا التهجم عليهم من احلزب أو من اجلماعة ال يستعدون لاللتفاف حوهلم

  .لة احلزبئاوذلك يضاعف يف ض، أولئك اجلماعة املتهجمة أيضاً يتهجمون على

  



٢٤١

عليه ( علي  كما قال،صني الذين وقعوا يف اخلطأاملخل أن منهم فال شك يف، وأما سائر األحزاب غري اإلسالمية

 ومنهم املربوطني باجلهات الغربية والشرقية وما ،)١(م طلبوا احلق فأخطؤوهإ:  بالنسبة إىل اخلوارج)الصالة والسالم

وما الداعي إىل أي ،  وكيداً مكراًوالثاين ال يزيده التهجم إالّ، هئواألول ال يزيده التهجم إال استمراراً يف خط، أشبه

  .من األمرين

 ضالٍل   هدى أَو يف ِإنا أَو ِإياكُم لَعلى﴿:  يقول كما يف القرآن احلكيم)صلى اهللا عليه وآله(ولذا نرى النيب 

مفصلة  يف قصص )مجعنيأصلوات اهللا عليهم ( إىل غري ذلك من األخالقيات الواردة عن األنبياء واألئمة ،)٢(﴾مبٍني

  .مذكورة يف التواريخ

  

                                                

)١( .  

  .٢٤: سورة سبأ )٢(



٢٤٢

  

  ))إزالة اجلهل والفقر والظلم((

وعلى الدولة اإلسالمية املرتقبة بإذن اهللا ،  على التيار اإلسالمي قبل الوصول إىل الدولة اإلسالمية:)مسألة(

  .ى أن يهتم بالغ األمهية يف إزالة اجلهل والفقر واملرض والظلم والفوض،سبحانه

 فإذا علم سبل حتصيل املعيشة والرفاه يكتسب وإالّ فإن اجلاهل مفتقر، ات وليدة األولوالظاهر أن كل األخري

 ومل يبق يف املرض إذا ، فلو علم طرق الوقاية والعالج مل ميرضواجلاهل ميرض وإالّ،  على األغلبهوحيصل على رفاه

على غريه مما يسمى  على نفسه وال ال ظلماً ، فلو علم العواقب السيئة للظلم ال يظلمواجلاهل يظلم وإالّ، مرض

ويف اآلية ، )١(ميأل األرض عدالً وقسطاً بعد أن تمأل ظلماً وجوراً: ولذا ورد يف احلديث، باجلور إذا ذُكرا معاً

  .)٢(﴾ أَنفُِسِهم ظاِلمي﴿: الكرمية

  . يف األموال إذا ذكرا معاً)القسط( و، يستعمل يف غري األموال)العدل(كما أن 

  . وقبل ذلك ال يقع فيه اختياراً،هع فإذا علم رفع اهلرج واملرج رف وإالّ، يسبب الفوضىواجلاهل

 أو البقاء يف املشاكل ، ويفعل ما يفقره إىل أخريه،وال فرق يف ذلك بني التسبيب ابتداًء كاجلاهل يأكل ما ميرضه

شعب وحىت األخالق السيئة وهي من ، فإن املريض اجلاهل بالعالج ال يعاجل نفسه فيبقى يف املرض وهكذا، استدامة

  .ا من جنود اجلهل يف قبال جنود العقلإ: ولذا ورد يف األحاديث، الظلم على النفس وعلى الغري من والئد اجلهل

  : نلمع إىل بعضها ليظهر األمر جلياً،وقد ذكر املؤرخون قصصاً مؤيدة ملا ذكرناه

وكان اخلليفة املستعصم مشغوالً بلهوه ، روفة يف التاريخ املغول على بالد اإلسالم أفظع هجمة معفقد هجم

ويف هذه األثناء صعد أحد والة العراق يوم اجلمعة املنرب وخاطب احلشد اهلائل ، وقصفه غري مبال مبا جيري حوله

  احلاضرين يف املسجد 

                                                

)١( .  

  .٢٨: ، وسورة النحل٩٧: سورة النساء )٢(



٢٤٣

 ، من جيبه كتاباً قرأهمث أخرج، انظروا أيها املسلمون إىل هذين الكتابني واحكموا بعد ذلك ما شئتم: قائالً

ابعث يل أعداداً غفرية من :  وفيه أنه خياطب الوايل،وكان هالكو قائد احلملة الكافرة هو الذي بعث بالكتاب

مث أخرج الوايل وهو على املنرب من جيبه كتاباً ثانياً ، املنجنيق لتساعدين يف فتح القالع واحلصون واألسوار واملدن

أنا حباجة إىل عدد من الراقصات واملغنيات فهيء يل أمجلهن وابعثهن : ستعصم خماطباً الوايل وكان من اخلليفة امل،قرأه

وهكذا كان نوم اخلليفة ويقظة ، سترجاع واحلوقلةومل يكن من احلاضرين إال اال، بيل إىل بغداد الس األنس والطر

  .املغول سببا ضياع بالد اإلسالم

 ليس ) رمحهما اهللا(نصري الدين الطوسي وذا الشأن أن قصة ابن العلقمي وقد ذكرنا يف بعض الكتب املرتبطة

ومل ، شيعة يف بغدادل فإن كان األمر من ابن العلقمي كان حفظ اوإالّ، إال أسطورة من أساطري اجلاعلني من املتعصبني

أما نصري ،  عظيمةوقتل من الشيعة والسنة على حد سواء مقتلة، كما هاجم حمل السنة، يهاجم هالكو حمل الشيعة

ولذا طلب من ، الدين الطوسي فإنه رافق الغازين للحد من نشاطهم ضد الدين وأهله والعلماء واألوقاف والكتب

فجمع نصري الدين الطوسي علماء السنة كما مجع ،  لهوومنحها هالك، املغول صنع الزيج احملتاج إىل كل تلك الثالثة

وهكذا حفظ أوقافهما حبجة ، القدر املمكنبيعة كما احتفظ بكتب السنة وكذلك احتفظ بكتب الش، علماء الشيعة

  . جنماً وهاجاً يف الظالم الدامس)رمحه اهللا( وهكذا كان، أن الزيج حيتاج إىل املال والرجال والكتب

 )عليه الصالة والسالم( وعلي ، كان يعذب الناس)صلى اهللا عليه وآله(إن الرسول : فنفس التعصب الذي قال

خرج عن حده فقتل ) عليه السالم( واحلسني ،تزوج باملئات) عليه السالم( واحلسن ،لعياذ باهللا كان يشرب اخلمروا

  بسيف 



٢٤٤

 كما جيده اإلنسان يف كتب املتعصبني ضد اإلسالم ،كان يلعب بالشطرنج) عليه السالم(والسجاد ، جده

 ،ونصري الدين وابن العلقمي كانا عضدي هالكو، عياًبأن أبا ذر كان شيو: التشيع هو الذي قالوواملسلمني والشيعة 

  .إىل غري ذلك

دخلت على األمني أيام حصر بغداد والناس يف أشد احلالة من : ويف الرتاع بني األمني واملأمون يقول أحدهم

 احلزن يا أمري مب هذا: فقلت له، فرأيت األمني واضعاً رأسه على ركبتيه من احلزن، الفقر واجلوع واملرض والرعب

ففرق املال واملراكب ، وعندك رجال شجعان، ويف خزائنك األموال الكثرية، إن يف اصطبالتك مئات األفراس، املشني

 حىت يفرج اهللا على الناس وتتخلص أنت من الكرب ،قتال جيش املأمون احملاصر بغداد ىوحرضهم عل، عليهم

:  قال،فلم حزنك: قلت، حزين حلال الناس وحصر بغدادهل تزعم أن : فرفع األمني رأسه وقال: قال الرجل، احلزن

، فهربت إىل دجلة، وكانت يف احلوض املتصل بدجلة بسبب ساقية، إنه كانت يل مسكة مقرطة قرطت أذا جبواهر

  .فإين من ذلك حلزين،  عليهااوكلما أرسلت الغواصني لتحصيلها مل حيصلو

عيسى بن  علي بن من نصبفعله ل أودى اجلهل بأبيه مبا وهكذا من قب، وهكذا اجلهل أودى باألمني ومبلكه

هناك إلمخاد الثورة ومات هناك   مما أجنر إىل سفره إىل،وما فعله من الظلم يف قصة مشهورة، ماهان على خراسان

  .غري ذلك من ويالت احلرب  إىل،مما سبب ألوف القتلى، الثورة مشتعلةو

مكة اليت أمر الغواص بإخراجها من املاء فنفضت نفسها وكما أودى بأخيه من بعد حيث هلك بسبب الس

  ورشحت املاء املسموم على 



٢٤٥

  .ربجسم املأمون فمات هناك وق

 ،وكانت ذلك أخري املسامري يف تابوم، ذهبت الدولة ببولة: ومن املشهور بانقضاء ملك بين أمية املثل القائل

  :  قوله)الصالة والسالمعليه ( علي وقد نسب إىل

   به بدالً بعلم وال تبغففُز 

  الناس موتى وأهل العلم أحياء

وقد رأينا ومسعنا عن كافة بالد اإلسالم كيف تقف السلطات أمام انتشار العلم بإحياء من املستعمرين ليبقوا 

  .الناس يف اجلهل والتخلف

م ذلك ضحكوا منه  وملا قال هل،ن طبيباً جاء إىل قرية فرأى كل أهلها مسلولني بأمجعهمإ: ومن قصص التاريخ

 عينيه ءفأضافه ويف الليل نام الطبيب مل، فجاء الطبيب إىل أحدهم وطلب منه الضيافة، ألم ما كانوا يعرفون الصحة

هل : له الطبيبقال ويف الصباح ، وبقي صاحب البيت طول الليل ال يبارجه السعال مما يقطع نومه يف نوب متفرقة

كان هذا من جهة :  قال الطبيب،نعم: قال املضيف، وأنت كنت يف عذابرأيت كيف منت كل الليل ومل أسعل 

مث بشر أهل قريته بالشرب من دواء الطبيب ، فقبل املضيف شرب الداوء الذي شفاه بعد ذلك، صحيت ومرضك

  .فاستشفوا مجيعاً

الدولة اإلسالمية التيار اإلسالمي مث  فعلى ،وهكذا يكون اجلهل من أهم أسباب التخلف يف خمتلف أبعاد احلياة

  .االهتمام بالعلم منظوراً ومسموعاً ومقروءاً وملموساً كما يف مكفويف البصر

وقد رأينا حنن يف العراق كيف أن احلكومات اليت مست نفسها بالثورية منذ ثالثني سنة كانت متنع العلم 

 أا  وال حجة هلا إالّ،نعت عن نشره لكن الرقابة م،وذات مرة كتبت أنا كتاباً حول نقد الوجودية، مبختلف الوسائل

  توجب الوقوف دون حيوية 



٢٤٦

ن الشباب املربوطني بالدول االستعمارية كانوا يعقدون االس للتبادل إحيث ، الشباب والشابات وانطالقهم

  .اتوشرب اخلمور وما إىل ذلك من االحنراف اجلنسي شذوذاً وغري شذوذ

 وبعد أن طبعها أمرت ،ول كيفية اإلصالح الزراعي يف اإلسالمكما أن األخ السيد صادق كتب كتاباً ح

  .الرقابة حبرقها

،  أرادت طبع كتاب يف علم الفلك ألحد أساتذة اجلامعة)منابع الثقافة اإلسالمية(واللطيفة يف األمر أن إدارة 

 السماوات حىت حيدد  وعلله بأن املؤلف من أين كان يعلم مبا يف،فلما مثل الكتاب للرقيب منع الرقيب عن الطبع

  .املسافات بني الشمس والقمر وما إىل ذلك من العلوم الفلكية

 ومع أا كانت جمازة )هكذا الشيعة(ال تعدو وريقات عن عقائد الشيعة باسم  وذات مرة طبعت كتاباً صغرياً

الكتاب منع وصاحب ف،  لكن وزير العدل بنفسه أقام دعوى ضد املؤلف والكتاب وصاحب املطبعة،من قبل الرقابة

  .لكنهم مل يقدروا على املؤلف، املطبعة سجن

نعم ، إسالمياً واحداً فيه حرية العلم  ولذا ال جتد حىت بلداً،ن املستعمرين حيرضون على جتهيل املسلمنيإمث 

  .مها حر من مجيع النواحياإلحلاد والعلمانية وحنو

  :وقبل ما يقارب ثالثني سنة قلت يف قصيدة

  ختنق الدين الرقابة.. يف بالدي يف بالدي 

  وحيثما ميرح اإلحلاد وال خيشى ارتقابه 

ورابعة باسم أن ، وثالثة باسم البعثية، وأخرى باسم القومية، فتارة باسم الشيوعية، واألمر باق كذلك إىل احلال

وهكذا ،  االشتراكيةوخامسة باسم، وال حق للناس يف استرياد الورق، الورق يوجب خروج العملة الصعبة من البالد

   ما كان يف خط الدولة اليت خطها شرقي أو وهكذا مينع العلم إالّ



٢٤٧

  .مضافاً عليها جهل احلكام واستبدادهم، غريب أو مزيج منهما

 أن يقوموا حبملة واسعة النتشار ، والدولة اإلسالمية املرتقبة ثانياً،فمن آكد الواجبات على التيار اإلسالمي أوالً

وانتهاًء إىل تقوية اجلامعات واحلوزات ، ميةالابتداًء من حمو األمية اليت هي الطابع العام لكل الدول اإلس، رفةالعلم املع

  .العلمية

سواء يف حقل الصناعة أو الزراعة أو التجارة أو العمارة أو اإلدارة أو الدين أو ، مث لإلنتاج املبين على العلم

وقبل ذلك قال ،  كما يف احلديث)١(من ال معاش له ال معاد له ألن ،لى الدينوإمنا قدمنا األمور املتقدمة ع، غريها

أُولِئك لَهم نصيب * ِقنا عذاب الناِر آِتنا ِفي الدنيا حسنةً وِفي الْآِخرِة حسنةً وِمنهم من يقُولُ ربنا و﴿: القرآن احلكيم

  .)٢(﴾ِمما كَسبوا

  .)٣(﴾آمنهم ِمن خوٍفعمهم ِمن جوٍع والَّذي أَطْ* فَلْيعبدوا رب هذَا الْبيِت ﴿ :ىيف آية أخروقال سبحانه 

  . أو جنعل كالً منفرداً كما هو احلال،مث هل يلزم دمج احلوزة باجلامعة وبالعكس

وذلك ألن الالزم أن تبقى ، خرمها مع إدخال جوانب من كل منهما يف اآل يبقى كالبل الالزم أن، ال: اجلواب

 من ناحية الكتب والدراسة واملدرسة واألستاذ والتلميذ ،يف البالد حوزات علمية هلا حرياا من مجيع اجلهات

ألوان احلياة فال ك،  يف كل ذلكقيدةاملهلا أنظمتها  كما أن الالزم أن تبقى اجلامعات على وضعها احلايل، وغريها

 كذلك هم ، منط خاص من املأكل واملشرب واملسكن واملركب واملسري واملصري وغريهايصح أن جيرب الناس على

 نعم يلزم تطعيم احلوزات العلمية ،فلماذا يقيدون بنمط خاص خالف إرادم، خمتلفون يف انتخاب أسلوب الدراسة

  كما يلزم تطعيم ، مبا حتتاج إليها من علوم العصر

                                                

)١( .  

  .٢٠٢ ـ ٢٠١: سورة البقرة )٢(

  .٥ ـ ٤: سورة قريش )٣(



٢٤٨

  . اإلسالماجلامعات مبا حتتاج إليها من علوم

كما أن من غري ، ال بد لك أن تدرس الفقه اإلجتهادي: إنه من غري الصحيح أن يقال للطبيب أو املهندس

  .يلزم عليك أن تدرس الطب واهلندسة: الصحيح أن يقال للفقيه واملبلغ

  

  ))حلوزات العلميةواستقاللية اتوفري اإلمكانات ((

 الطالب للدراسة فارغ أ ويتهي،ظيم االقتصاديات حىت تستريح تن وهو أن احلوزات حباجة إىل،م يبقى شيءعن

مث ، إذ الفقيه الواحد مهما بلغ من القدرة ال يتمكن من ذلك،  حتت شورى املرجعيةوذلك ما ال ميكن إالّ، البال

وال ، ادام كل مؤسسات املرجع مبوته وشروع املرجع اجلديد من الصفر أوجب اضطراب احلوزات العلمية اقتصادياً

  . وذكرناه يف عديد من الكتب، بشورى املرجعية على األسلوب الذي تقدماليف األمرين إالّتميكن 

عليه ( ولو كانت الدولة إسالمية مائة يف مائة غري ذات املعصوم ،أما أن تدخل احلوزة حتت غطاء الدولة

واحلرية والقيد ضدان ال ،  ذات نظامإذ احلوزة حرة والدولة ، وغري صحيح منطقاً، فذلك غري ممكن عمالً،)السالم

  .جيتمعان

  .هذا جار أيضاً يف شورى املرجعية للنظم: ال يقال

لفرض أن ،  وبني الدولة املشتركة بني احلوزة واجلامعة،فرق بني الشورى النابع من نفس احلوزة: ألنه يقال

،  هذا من جهة عدم كونه منطقياً،م الزمنية واجلامعة للعلو،ا احلوزة لإلسالمة اإلسالمية الصحيحة تكون وليدالدول

أما عدم كونه عملياً فألن اإلسالم حيث يريب أهل العلم على احلرية يقع التصادم بني احلوزة احلرة والدولة ذات 

وأخرياً طالب العلوم الدينية الطالبون للحرية يشكلون ألنفسهم حوزة حرة ، وبذلك يقع الفصل بينهما، النظم

  .حيث ال دولة إسالمية عاملية، وترجع مأساة التصادم بينهما كما هي اآلن،  الدولةخارجة عن نطاق



٢٤٩

 كما يف النجف ، وهي اختالف سطوح احلوزات الكبار،مث هناك أمر آخر بالنسبة إىل احلوزات العلمية

 ولبنان فغانوأ والباكستان واحلوزات الصغرية كما يف اهلند، وقم وما أشبه وخراسان وكربالء املقدسة األشرف

 وذلك ، من جهة املكان والدراسة واملدرس والراتب وما أشبه،وما أشبه والكاظمية وسامراء وشرياز وأصفهان وتربيز

  :يوجب

حيث يقع الفراغ يف احلوزات ،  انصباب احلوزات الصغار يف احلوزات الكبار مما له مضرة مزدوجة:أوالً

  .والتضخم يف احلوزات الكبار، الصغار

وال شك أن فيهم مجلة من ،  يوجب حمرومية من ال يتمكن من ايء إىل احلوزات الكبار عن االرتفاع:وثانياً

  .وعلماً يف التقوى والورع، الكفاءات اليت لو مسح هلا اال لربز كنابغة يف العلم والفضيلة

، اء املراجع من ناحية ثانيةوعدم شورى الفقه، وهذا أيضاً وليد ختلف الدولة عن اإلسالم وعن احلياة من ناحية

أو يف العامل الثالث عن املدينة يف العلم والطب ، أو يف الشرق األوسط، حاله حال ختلف القرية يف بالد اإلسالم

فإذا حتققت ،  على ما ذكرنا تفصيله من بعض الكتب املعنية ذا الشأن،واألمن والقضاء والرزق والعمل وغريها

 ،سالمية عوجل لتساوي سطوح احلوزات الصغار والكبار من كل اجلهات حسب املمكنشورى املرجعية والدولة اإل

ا عاجلت ختلف القرية إحيث ، كما عوجلت هذه املشكلة بسبب احلكومات االنتخابية يف بعض البالد الغربية وحنوها

  .الكبريةفيخفف من الفاصل الكبري بني احلوزة الصغرية واحلوزة ، عن املدينة حسب القدر املمكن



٢٥٠

  

  ))ميزات احلوزة على اجلامعة((

  : نذكر بعضها على سبيل املثال ال احلصر،ن من امتيازات احلوزة يف احلال احلاضر على اجلامعة أمورإمث 

  

  ))حرية الدرس وما يتعلق به((

  للطالب، احلرية يف انتخاب املدرس واألستاذ والدرس والتلميذ والوقت واملكان والزمان وما أشبه ذلك:األول

 أو )شرح النظام(مثالً يقرأ يف مرحلة الصرف والنحو ، مثالً أن يدرس يف كل مرحلة أحد الكتب املعنية بذلك الشأن

كما أنه يدرس بالنسبة إىل ،  أو ما أشبه ذلك)ابن الناظم( أو )ابن عقيل( أو )السيوطي( و،مهاأو حنو) شرح الرضي(

  . إىل غري ذلك، وهكذا)يةسالشم( أو )اجلوهر النضيد( للموىل عبد اهللا أو )احلاشية(املنطق 

 يف )املكاسب( و)الكفاية( و)الرسائل(مثل ، نعم يف بعض املراحل يقرأ أحسن الكتب املتفوقة يف ذلك العلم

  .املراحل األخرية من دراسة السطوح

  

  ))التقوى واألخالق((

ومن املعلوم التفاوت  ،معات على الدراسة فحسببينما بنيت اجلا،  بناء احلوزات على التقوى واألخالق:الثاين

ولذا إذا وصل اجلامعي إىل احلكم نراه كم يتعدى على األموال واألنفس واألعراض ، الكثري بني األمرين يف النتيجة

  .األغلب ال على سبيل القاعدة الكلية كما هو واضح ى هذا عل،إليه وكيف جيد االستعمار سبيالً

 وال مؤسسات دستورية حىت تقف ، حيث ال تعدد يف األحزاب احلرة، العامل املتخلفوهذا ما يشاهد يف كافة

  .ن يفعل احلاكم ما يشاءأدون 

بالنسبة إىل هذا االمتحان من وحيث مل يصل بعد أية حوزة علمية دينية بقيادة الفقهاء املراجع إىل احلكم فاألمر 

، علم الديين يف العراق أو ما أشبه إىل شيء من مراتب احلكمذا وصل بعض رجال الإو، باب السالبة بانتفاء املوضوع

  حيث مل يكن هو املدير ، فلم يكن يف ذلك دليل على شيء



٢٥١

 وكان لتقواهم ونزاههم ،مامه للجماعة وما أشبهىل شؤون الوكالة واإلإنعم احلوزات وصلت إىل املرجعية و 

  .يوجد مثله يف اجلامعات الواصلة إىل مكانات اجتماعية مرموقةثر الكبري يف التفاف الناس حوهلم مبا ال خالقهم األأو

  .وإمنا الكالم يف األصل وليس الكالم فيه، وشذوذ بعض األفراد يف هذا اجلانب أو ذاك اجلانب استثناء

نا ال ندعي كفاية االعتماد على احلوزات عند الوصول إىل احلكم يف أكما أنه جيب أن ال يغيب عن البال 

فإن احلكم يغري اإلنسان ، فإن رجال الدين حيث مل يصلوا بعد مل يوضع األمر على احملك، تقواهم السابقةأخالقهم و

إذ يبقى هو على ما كان عليه  )عليه السالم (وليس الكالم فيه،  ما ندر ممن حفظه اهللا سبحانه يف غري املعصومإالّ

 ِمن رسوٍل فَِإنه يسلُك ِمن بيِن يديِه و ِمن   مِن ارتضىِإالَّ﴿ :قال تعاىل ،ملكان العصمة وحلفظ اهللا سبحانه وتعاىل

  .ى وإمنا يف اإلنسان احلوزوي الذي ريب على األخالق والتقو،)١(﴾خلِْفِه رصداً

بل الالزم باإلضافة إىل التربية على التقوى واألخالق أن يكون هناك تنافس حر ومتاسك بسبب تعدد األحزاب 

حىت ال ، ويلزم أن تكون هناك املؤسسات الدستورية اليت عرفناها يف بعض الكتب السياسية، حلرة بني أجزاء احلكومةا

كما أن ، يتمكن اجلماعة احلاكمة من االحنراف بسبب خوفها من احلزب الرقيب املنافس الذي ميلك كل شيء

وإذا متكن ، مها اآلخرومتنافسان يراقب أحد،  فهما ندان ينظر بعضهما إىل بعض،احلزب احلاكم ميلك كل شيء

هو يف الظل من مراقبة احلزب احلاكم وأمره باملعروف ويه عن املنكر وإرشاده وفضحه مل ينحرف الذي احلزب 

  .احلزب احلاكم

                                                

  .٢٧: سورة اجلن )١(



٢٥٢

  

  ))العالقة بني األستاذ وتلميذه((

 حيفظ كل ،قة خاصة وود خمصوص وتبعاً لألمرين األولني يكون بني األستاذ وتلميذه يف احلوزات عال:الثالث

وكذلك بالعكس ، حيث ال يزال يذكر التلميذ أستاذه بكل جتلة واحترام، بل وبعد موته، منهما اآلخر إىل حني موته

بينما ال يشاهد مثل ذلك يف اجلامعة املبنية على ، وهذا موجب للتماسك الشديد يف احلوزات، إذا فرض فوت التلميذ

  .مفاهيم أُخر

  

  )) وليست الشهادةالعلم((

، وليس كذلك احلوزات،  بنيت اجلامعة على أن قصد التلميذ الشهادة لتحصيل لقمة العيش أو ما أشبه:الرابع

وهذا من أسباب تفوق احلوزة على اجلامعة يف كل علم ، وهداية اتمع ثانياً، فإا بنيت ألجل العلم بنفسه أوالً

  .مشترك بينهما

  

  ))استمرارية الدروس((

 استمرارية الدروس احلوزوية حىت بالنسبة إىل احلوزوي الواصل إىل أعلى الدرجات يف العلم ويف :اخلامس

ولذا جند أن املراجع الكبار يف العلم والسن واتمع ال يزالون يستمرون يف الدراسة إىل آخر أيام ، السلم االجتماعي

 أي بناءاً على أنه قيل ،على أحد تفسرييه، )١(من املهد إىل اللحدالعلم : )صلى اهللا عليه وآله(أخذاً بقوله ، حيام

  .ن الطفل يف املهد يشعر أيضاً كما ثبت يف العلم احلديثإحيث ، نه حقيقةإوعلى التفسري الثاين ، للمبالغة

وكان ذلك من ، إن والده كان يضع مهده يف مدرسه عند التدريس: )رمحه اهللا (ويقال عن العالمة احللي

  .باب تفوقه الكبريأس

  .ولذا يستحب تلقينه كما ثبت يف الشريعة، وكذلك امليت يف اللحد يشعر

 أي )عليهم الصالة والسالم(بأن يراد به االلتفاف حول املعصومني : وهناك تفسري حمتمل ثالث هلذا احلديث

  كما قال سبحانه عن ، يلزم طلب العلم ممن يعطيه من مهده إىل حلده

                                                

)١( .  



٢٥٣

عليهم الصالة ( وقد ورد يف معجزام ،)١(الًهكَ وِد يف امله الناسملِّكَيو: )صالة والسالمعليه ال(عيسى 

  .وحىت يف القرب،  أم تكلموا حىت ما بعد املوت)والسالم

  ))التعليم والتعلم الدائم((

ومدرساً ملن ،  ملن فوقه إن كل طالب يف احلوزة إذا خرج عن املرحلة االبتدائية احلوزوية يكون تلميذاً:السادس

وليس كذلك حال ، ويف تقوية احلوزة اجتماعاً من جانب آخر، مما يساعده يف تقوية العلم من جانب، دونه

  .اجلامعات

  

  ))اإلخالص يف التدريس((

وذلك مما يزيده إخالصاً ، على التدريس  عدم تقاضي املدرسني أجوراً، النادر خالفه جداً، إن الغالب:السابع

هم من ال يسئَلُكُم أَجراً واتِبعوا ﴿: )عليهم السالم (وقد قال سبحانه بالنسبة إىل األنبياء، سبحانه وللعلمهللا 

  .فعدم تقاضي األجر من أهم عوامل اإلخالص الذي خيدم العلم والفضيلة ،)٢(﴾مهتدونَ

  

  ))روايات يف العلم والعلماء((

 وفضل العلم، ووجوبه عض ما ورد من الروايات من التحريض على العلمويف أخري هذا املبحث نشري إىل ب

  :واملتعلم والعامل

أعلم الناس من مجع علم :  قال)صلى اهللا عليه وآله(ن رسول اهللا إ :)عليه السالم( عن الصادق ،فعن املفضل

  .)٣(وأقل الناس قيمة أقلهم علماً، وأكثر الناس قيمة أكثرهم علماً، الناس إىل علمه

من سلك : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليهم السالم( عن آبائه ، عن أبيه،وعن الصادق

وإنه ليستغفر ، جنحتها لطالب العلم رضاً بهأن املالئكة لتضع إو، إىل اجلنة يطلب به علماً سلك اهللا به طريقاً طريقاً

  لطالب العلم من يف السماء ومن يف األرض 

                                                

  .٤٦: سورة آل عمران )١(

  .٢١: سورة يس )٢(

)٣( .  
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ن العلماء ورثة إو، وفضل العامل على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر، وت يف البحرحىت احل

  .)١(فمن أخذ منه حبظ وافر، مل يورثوا ديناراً وال درمهاً ولكن ورثوا العلم إن األنبياء ،األنبياء

  .)٢(ال كرت أنفع من العلم:  قال)الصالة والسالمعليه ( علي وعن

  .)٣( ما حيسنهئقيمة كل امر: نه قالإ )ليه الصالة والسالمع(وعنه 

، تعلموا العلم فإن تعلمه حسنة: )عليهما السالم(أيب طالب  علي بن قال أمري املؤمنني:  قال،ةوعن ابن نبات

، وصاحب يف الوحدة، وهو أنيس يف الوحشة، وتعليمه ملن ال يعلمه صدقة، والبحث عنه جهاد، ومدارسته تسبيح

وتقتبس ، ترمق أعماهلم،  مىيرفع اهللا به أقواماً جيعلهم يف اخلري أئمة يقتد، وزين األخالء، سالح على األعداءو

ونور األبصار من ، ألن العلم حياة القلوب،  ميسحوم بأجنحتهم يف صالم،ترغب املالئكة يف خلتهم، آثارهم

بالعلم ، ومينحه جمالسة األخيار يف الدنيا واآلخرة، زل األبرارويرتل اهللا حامله منا، وقوة األبدان من الضعف ى،العم

يعبدطاع اهللا وي ،وبالعلم يوبالعلم توصل األرحام، وحدعرف اهللا وي ،مام العقلإ والعلم ،عرف احلالل واحلراموبه ي ،

  .)٤(شقياءوحيرمه األ، يلهمه اهللا السعداء، والعقل تابعه

صلى اهللا عليه (قال رسول اهللا :  قال،)عليهم السالم( ي عل عن،ن آبائه ع، عن أبيه،وعن جعفر بن حممد

  .)٥(وأفضل دينكم الورع، فضل العلم أحب إىل اهللا من فضل العبادة: )وآله

  ل أمري سئ :)عليه السالم( عن أيب عبد اهللا ،ويف رواية

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  
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  .)١(مه من مجع علم الناس إىل عل:، قال عن أعلم الناس)عليه السالم(املؤمنني 

  .)٢(وأفضل الدين الورع، أفضل العبادة الفقه:  إنه قال)صلى اهللا عليه وآله(ويف رواية عن رسول اهللا 

صلى (قال رسول اهللا : قال ،)عليهم السالم( ي عل عن، عن آبائه، عن أبيه، عن جعفر بن حممد،وعن السكوين

  .)٣(أو مستمع واع، ع عامل مطا، لرجلنيال خري يف العيش إالّ: )اهللا عليه وآله

يا رسول : قيل، أربع يلزمن كل ذي حجى وعقل من أميت: )صلى اهللا عليه وآله(ويف رواية عن رسول اهللا 

  .)٤(والعمل به، ونشره عند أهله، وحفظه، استماع العلم:  قال،اهللا ما هن

صلى  (مرحباً بوصية رسول اهللا: نه كان إذا جاءه طالب علم قالإ )عليه الصالة والسالم(وعن اإلمام السجاد 

 إن طالب العلم إذا خرج من مرتله مل يضع رجله على رطب وال يابس من األرض إالّ: مث يقول، )اهللا عليه وآله

  .)٥(سبحت له إىل األرضني السابعة

  .)٦(العلم ضالة املؤمن: نه قالإ ،)عليهم السالم( ي عل عن، عن آبائه،وعن الرضا

يا بين اجعل يف أيامك : نه قال لهأكان فيما وعظ لقمان ابنه :  قال،)الصالة والسالمعليه (وعن الصادق 

  .)٧(فإنك مل جتد له تضييعاً مثل تركه، ولياليك وساعاتك نصيباً لك يف طلب العلم

 بسر )عليهم السالم(الرضا بن علي حممد  علي بن مسعت العبد الصاحل: قال، وعن حممد بن عبد اهللا بن ياسني

  ن رأى يذكر عن م

                                                

  . عن اخلصال١٠ ح١ ب١٦٧ ص١ج:  حبار األنوار)١(

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  

)٦( .  

)٧( .  



٢٥٦

، واآلداب حلل حسان، العلم وراثة كرمية: )عليه السالم(قال أمري املؤمنني :  قال،)عليهم السالم(آبائه 

  .)١(وكفى بك أدباً لنفسك تركك ما كرهته لغريك، عتذار منذر ناصحواال، والفكرة مرآة صافية

من خرج من بيته يطلب علماً شيعه سبعون ألف : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،وعن أيب قالبة

  .)٢(ملك يستغفرون له

 ، غادياً يف حالنيلست أحب أن أرى الشاب منكم إالّ: نه قالإ )عليه السالم( عن أيب عبد اهللا ،وعن أيب قتادة

 بعث حممداً  والذي،وإن أمث سكن النار، فإن ضيع أمث، فإن فرط ضيع، فإن مل يفعل فرط ،أو متعلماً ما عاملاًإ

  .)٣(باحلق

صلى اهللا عليه (مرحباً بوصية رسول اهللا :  قال،كنا إذا أتينا أبا سعيد اخلدري:  قال،وعن أيب هارون العبدي

فإذا رأيتموهم ، سيأتيكم قوم من أقطار األرض يتفقهون:  يقول)صلى اهللا عليه وآله( مسعت رسول اهللا )وآله

  .)٤()صلى اهللا عليه وآله(أنتم وصية رسول اهللا : ويقول: قال، فاستوصوا م خرياً

مسعت رسول :  قال،) السالمعليه(أيب طالب  علي بن عن أمري املؤمنني، )عليهم السالم(ويف رواية عن األئمة 

، واقتبسوه من أهله، فاطلبوا العلم من مظانه، طلب العلم فريضة على كل مسلم:  يقول)صلى اهللا عليه وآله(اهللا 

وبذله ألهله ، وتعليمه من ال يعلمه صدقة، والعمل به جهاد، واملذاكرة به تسبيح، وطلبه عبادة، مه اهللا حسنةفإن تعلي

  ، ومنار سبل اجلنة، ألنه معامل احلالل واحلرام ،قربة إىل اهللا تعاىل

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  



٢٥٧

والسالح ، اءوالدليل على السراء والضر، ث يف اخللوةواحملد، والصاحب يف الغربة والوحدة، واملونس للموحشة

،  بفعاهلمىويهتد، تقتبس آثارهم، فيجعلهم يف اخلري قادة ماًايرفع اهللا به أقو، خالءوالزين عند األ، على األعداء

يستغفر هلم كل ، ويف صالا تبارك عليهم، وبأجنحتها متسحهم، وترغب املالئكة يف خلتهم،  إىل رأيهمىوينته

وضياء األبصار من ، إن العلم حياة القلوب من اجلهل، نعامهأع الرب ووسبا، رطب ويابس حىت حيتان البحر وهوامه

،  يف الدنيا واآلخرةىوجمالس األبرار والدرجات العل يبلغ بالعبد منازل األخيار، وقوة األبدان من الضعف، الظلمة

، عرف احلالل واحلراميوبه ، وبه توصل األرحام، عبدطاع الرب ويبه ي، ومدارسته بالقيام، الذكر فيه يعدل بالصيام

  .)١(فطوىب ملن مل حيرمه اهللا منه حظه، وحيرمه األشقياء، يلهمه السعداء، والعمل تابعه، العلم أمام العمل

طلب العلم فريضة على كل : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(وعن أيب عبد اهللا 

  .)٢(ن اهللا حيب بغاة العلمإال أ، مسلم

  .)٣(طلب العلم فريضة يف كل حال:  قال،)عليه السالم(ويف رواية أخرى عن الصادق 

  .)٤(طلب العلم فريضة من فرائض اهللا سبحانه:  قال،)عليه الصالة والسالم(ويف رواية ثالثة عنه 

  .)٥(طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة: ويف رواية

أوحى اهللا إليه أنه من سلك مسلكاً يطلب فيه العلم سهلت له طريقاً إىل :  قال)صلى اهللا عليه وآله(وعن النيب 

  .)٦(اجلنة

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  

)٦( .  



٢٥٨

يقولون صلى ، طالب العلم يشيعه سبعون ألف ملك من مفرق السماء:  قال)الصالة والسالمعليه ( علي وعن

  .)١(اهللا على حممد وآل حممد

للعامل ، العامل واملتعلم شريكان يف األجر: ) عليه وآلهصلى اهللا(قال رسول اهللا :  قال)عليه السالم(وعن الباقر 

  .)٢(وال خري يف سوى ذلك، أجران وللمتعلم أجر

، إن الذي تعلم العلم منكم له مثل أجر الذي يعلمه:  قال،)عليه السالم( عن أيب جعفر ،وعن حممد بن مسلم

  .)٣(كما علمكم العلماءخوانكم إوعلموه ، تعلموا العلم من محلة العلم، وله الفضل عليه

  .)٤( خاض الرمحة خوضاًما من عبد يغدو يف طلب العلم ويروح إالّ:  قال،)عليه السالم(وعن أيب جعفر 

  .)٥(العامل واملتعلم يف األجر سواء:  قال)عليه السالم(وعن الصادق 

  .و حيمالن على اختالف املراتبأ،  األجر للعامل أكثر كما تقدم يف احلديثوإالّ، املراد يف أصل األجر: أقول

،  خاض الرمحةما من عبد يغدو يف طلب العلم أو يروح إالّ:  قال)عليه السالم(ويف رواية أخرى عن الباقر 

  .)٦(وسلك من اجلنة مثل ذلك املسلك، مرحباً بزائر اهللا: وهتفت به املالئكة

وال خري يف دنيا ال تدبر ، ال خري يف دين ال تفقه فيهأيها الناس :  قال)عليه الصالة والسالم(وعن أمري املؤمنني 

  .)٧(وال خري يف نسك ال ورع فيه، فيها
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٢٥٩

، والعمل به أيها الناس اعلموا أن كمال الدين طلب العلم:  قال)عليه الصالة والسالم(ويف رواية أخرى عنه 

 ،وضمنه قد قسمه عادل بينكم، كمإن املال مقسوم بينكم مضمون ل، وإن طلب العلم أوجب عليكم من طلب املال

، واعلموا أن كثرة املال مفسدة للدين، فاطلبوه قد أمرمت بطلبه منهم، والعلم خمزون عليكم عند أهله، سيفي لكم به

والعلم يزكو ، والنفقات تنقص املال، وسبب إىل اجلنة، ل به مصلحة للدينموأن كثرة العلم والع، مقساة للقلوب

وطاعته مكسبة ، واعلموا أن صحبة العامل واتباعه دين يدان اهللا به،  بثه إىل حفظته ورواتهنفاقهإو، نفاقهإعلى 

إن العلم ذو ، ومجيل األحدوثة عنهم بعد موم، ورفعة يف حيام، وذخرية للمؤمن، ممحاة للسيئات، للحسنات

وقلبه حسن ، وحفظه الفحص، الصدقولسانه ، وأذنه الفهم، وعينه الرباءة من احلسد، فرأسه التواضع، فضائل كثرية

ومستقره ، وحكمته الورع، ورجله زيارة العلماء، ومهته السالمة، ويده الرمحة، وعقله معرفة األسباب باألمور، النية

، وجيشه حماورة العلماء، وقوسه املداراة، وسيفه الرضا، وسالحه لني الكالم، ومركبه الوفاء، وفائدته العافية، النجاة

  .)١(ورفيقه صحبة األخيار ى،ودليله اهلد، ومأواه املوادعة، وزاده املعروف، وذخريته اجتناب الذنوب، دبوماله األ

كما أن كثرة املال إذا كانت حملض ،  أن مثل هذا احلديث من باب الكناية يف الصفات املذكورةى ال خيف:أقول

 كما فصلنا ،)٢(نعم العون على الدين الغىن : روايةويف،  فهي من الفضيلة وإالّ،)عليه السالم(الدنيا فهي كما ذكره 

  . وغريه)الفقه( من )اآلداب والسنن(ذلك يف كتاب 

  قوام الدين :  قال)عليه الصالة والسالم(وعن أمري املؤمنني 

                                                

)١( .  

)٢( .  



٢٦٠

اهل وجب، وبفقري ال يبيع آخرته بدنياه، وبغين ال يبخل بفضله على أهل دين اهللا،  بعامل ناطق مستعمل له،بأربعة

واستكرب اجلاهل عن طلب ، باع الفقري آخرته بدنياهو، وخبل الغين كتتم العامل علمهافإذا ، ال يتكرب عن طلب العلم

يا أمري املؤمنني : قيل، وال تغرنكم كثرة املساجد وأجساد قوم خمتلفة ى، ورجعت الدنيا على أثرها القهقر،العلم

وهو ،  ما اكتسبئللمر، وخالفوهم بالباطن يعين بالظاهر الربانيةخالطوهم ب:  فقال،كيف العيش يف ذلك الزمان

  .)١(وانتظروا مع ذلك الفرج من اهللا تعاىل، مع من أحب

  .إىل غري ذلك من األخبار الكثرية اليت مجعها حيتاج إىل كتاب مستقل

                                                

)١( .  



٢٦١

  

  ))تغيري الدين وأحكامه((

،  والتيار اإلسالمي قبل قيام الدولة، بإذن اهللا سبحانه من أهم ما جيب على الدولة اإلسالمية املرتقبة:)مسألة(

فإن ذلك ال يكشف عن اجلهل ، ات غري اإلسالمية مبختلف التربيراتعأن يتجنب بكل شدة من الوقوع يف التفري

وتطبيق الكليات اإلسالمية على اجلزئيات ، ورد الفروع على األصول،  بل يكشف عن العجز عن االستدالل،فقط

  .تطبيقاً صحيحاًاخلارجية 

فإن من أهم ، باإلضافة إىل أنه انسياق حنو ما أراد الغرب والشرق من تنفيذ حضارم حىت على املسلمني

ليسهل ، وغريها يف كل العامل مهمهم أن تسود حضارم مبا تكفل هلم انتشارهم اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وفكرياً

فإذا ، فإن اإلنسان يتقلص تدرجيياً، ضافة إىل أن انتشارهم يساعد يف بقائهمهذا باإل، هلم االستعمار كما نراه اآلن

  .احنصر األمر إىل نفسه سقط

، فإن ذلك حباجة إىل اجتهاد عميق، مث ليس من السهل تطبيق الكربيات اإلسالمية على البدائل الصغروية

حيبون ويتظاهرون تطبيق اإلسالم يهربون من إن كثرياً من الذين ، واطالع واسع على العصر يف خمتلف مناحي احلياة

إنه يلزم جتديد : ولذا يقولون، وإمنا يغريون اإلسم فقط، هذا العناء إىل املناهج اجلاهزة املستوردة من الشرق أو الغرب

  .وإن الفقه القدمي ال يكفي ملتطلبات العصر، الفقه

 من ...كالبنك والتأمني وثة غريات املستحدحكام الصأريد به استخراج أن جتديد الفقه لو إوخالصة القول 

  .شكال فيهإمسيناه بالفقه العملي وال أربعة فهو ما دلة األ األىلإ استناداً ،الكربيات الفقهية املسلمة

 وهذا هو ما ،ولكن املراد به يف كلمات هؤالء ضم قوانني حديثة مأخوذة من مناهح الغرب أو الشرق إىل الفقه

ن هؤالء أمنتهى األمر ، ضرامأهم الشيوعيني والبعثيني والقوميني والعلمانيني وديياأسبب بشرق تفق عليه الغرب والي

 أو يف بعض بنوده كالبند ، وتفصيالًاإلسالم ال يصلح للعصر احلاضر فيجب نبذه مجلةً: ة أن يقولواأهلم جر

فيقولون ما هو من لوازمه ،  هذا القولوهؤالء الذين يتظاهرون باإلسالم ال جرأة هلم يف، ما أشبه ذلكوقتصادي اال

  .وهو عبارة أخرى عن عدم صالحية اإلسالم، من لزوم جتديد الفقه



٢٦٢

  

  ))حتليل احلرام وحترمي احلالل((

  .لتواءاذا يقولون عن األحكام اليت يريدون جتديدها العلمانيون صراحة واملدعون ب ولننظر ما

واآلن ال حنتاج إىل اإلرهاب ، وال حقيقة هلما،  يستقيم الناسرهاب حىتن اجلنة والنار مثاالن لإلإ: يقولون

كذلك ال ، فكما ال حيتاج الشاب إىل التهويل والتهديد بالعصا وإمنا حيتاجه الطفل، ألن البشر رشد واكتمل، ما

  .حيتاج البشر الرشيد إىل هذا اإلرهاب باجلنة والنار

،  واجلن مثال للقوى الطبيعية الشريرة،ثال للقوى الطبيعية اخلريةفامللك م، ن اجلن واملالئكة مثاالنإ: ويقولون

  !.والشيطان مثال للقذارات واملكروبات

  !.والربا حالل ألنه حق العمل

  !.قتصاديواجلمرك حالل ألنه حفظ التوازن اال

ا إىل ما حيفظون  وإمنا حرمه الشارع يف اتمع البدائي ألم مل يصلو،! حالل ألنه ثبت علمياً فوائدهءوالغنا

والقمار حالل ألنه يف اتمع البدائي ، فال حرمة أما وقد كمل عقل البشر حيث ال إنزالق، نزالقأنفسهم عن اال

ِإنما يريد الشيطانُ أَنْ يوِقع بينكُم الْعداوةَ و الْبغضاَء ِفي الْخمِر و ﴿:  كما قال سبحانه،كان يستلزم البغضاء

ِسِرالْموهلذا يكون حالالً من باب انتفاء احلكم بانتفاء املوضوع،  أما اآلن فال أثر من هذا الشيء،)١(﴾ي.

 فعدم اإلكراه )٢(﴾ال تكِْرهوا فَتياِتكُم علَى الِْبغاِء ِإنْ أَردنَ تحصناً﴿:  ألنه سبحانه قال،!والزنا بالرضا حالل

  .ة إىل أعراض اآلخرينوإمنا برضا الطرفني جائز حىت بالنسب

و ال ﴿ : قال تعاىل، ألنه يقع بالرضا بينهما والشارع إمنا ى عن اإلكراه واإلفساد،!واللواط والسحق حالل

 ِفي الْأَرِض ِليفِْسد فيها و يهِلك الْحرثَ و  ِإذا تولَّى سعىو﴿:  وقال،)٣(﴾تفِْسدوا ِفي الْأَرِض بعد ِإصالِحها

  . يكن ذلك مل يكن حمذور فإذا مل)٤(﴾نسلَال

  واحلجاب عادة 

                                                

  .٩١: سورة املائدة )١(

  .٣٣: سورة النور )٢(

  .٨٥ و٥٦: سورة األعراف )٣(

.٢٠٥: سورة البقرة )٤(



٢٦٣

 إمنا )١(﴾و ِإذا سأَلْتموهن متاعاً فَسئَلُوهن ِمن وراِء ِحجاٍب﴿ : وقوله تعاىل،!عباسية مل يرد ا كتاب وال سنة

  .فقط) صلى اهللا عليه وآله(يراد به زوجات الرسول 

أما حيث وصل فال حرمة ، حيث مل يصل العلم إىل عالج مضاره كان حراماًوألنه ، !واخلمر حالل ملا تقدم

  .فيها

  .وغريها، وحلم اخلرتير، وامليتة،  كالسمك بال فلس،!وكذلك سائر حمرمات اللحوم

  .شبه كان كافياًأسربتو أو مبا ولو حصلت النظافة باإل، !والطهارة والنجاسة يراد ما النظافة فحسب ال أكثر

 أَوالِدكُم ِللذَّكَِر ِمثْلُ حظِّ  يوصيكُم اللَّه يف﴿:  ألن اهللا سبحانه قال،!لذكر واألنثى يف اإلرث ايتساوبو

 ،كما يف وصية إنسان بالنسبة إىل إنسان آخر، ا  مل يأخذأ والوصية إن شاء اإلنسان أخذ ا أو مل يش،)٢(﴾الْأُنثَييِن

وحكم غري ،  حكم حكومي فللحكومة أن تعمل ما تراه صالحاً، حكمان واحلكم،ولذا مل يقل اهللا يلزم عليكم

  .حكومي وهو مقيد مبوازين الشرع

 واألكثر من األربع كان حراماً ألن ذلك كان يسبب الرتاع يف اجلاهليني ، واألم والبنت،واجلمع بني األختني

، حيث املدنية واحلضارة فال تكون تلك املشكلةأما يف احلال احلاضر ، البدائيني الذين التفوا حول اإلسالم ذلك اليوم

  !.وعليه ال تكون تلك احلرمة

  !.وكذلك اختاذ األخالء واخلليالت

 وجواز األربع كان حيث ، عدد املرأة فيها عدد الرجالىكما أنه يلزم وحدة الزوجة يف اتمعات اليت تتساو

 ألن ، أن تغري األحكام حسب املصاحل واملفاسدوكما أن للحكومة، احلروب تفين الرجال ال مثل احلال احلاضر

  !. واحدة فكذلك هلا أن تبيح زواج عشرة أو عدم زواج إالّ،املصلحة واملفسدة أهم

  .هكذا يقولون، !وجيوز جعل الفرق الراقصة من الرجال والنساء بالغناء وآالت اللهو ملا ذكر

  ألن السلطة أهم ، ومصادرة أمواهلم، السجونوتعذيبهم يف ، وسجن الناس،  يباح سفك الدماء:كما يقولون

                                                

  .٥٣: سورة األحزاب )١(

  .١١: سورة النساء )٢(



٢٦٤

  .!ذاتاً ال حترم عرضاً بسبب الوالية املخولة للحكومة فإذا فرض حرمة بعض هذه األمور، شيء

 كان يسفك )عليه السالم( وعلي ،! كان يعذب الناس)صلى اهللا عليه وآله(ن رسول اهللا إ: وقد قال بعضهم

وكان من أثر صلحه ، أوصم جبني األمة بالعار بصلحه مع معاوية) ه السالمعلي( واحلسن !رالدماء ويسجن يف اآلبا

وعلي ، ! كمان يستمع الغناء كما يف يوم عاشوراء)عليه السالم(واحلسني ، ! أهلهوسيب) عليه السالم(قتل احلسني 

  !.كان يلعب بالشطرنج) عليه السالم(بن احلسني 

) عليهم السالم( وسائر األنبياء )عليهم الصالة والسالم( األئمة وال نعلم إذا طال الزمن ماذا يكون نصيب سائر

  .من هذا القبيل من الكلمات

  !.ولو الصاحلني، وكذلك حيل التجسس لصاحل الدولة على األفراد

وقد قال أحدهم انتخبوا من ال يقول ، !وال حريات للناس يف أي شيء إال بقدر إعطاء الدولة هلم احلرية

  .)طون على أمواهلم وأنفسهمالناس مسل(مبقتضى 

 ،)١(﴾ عِن الْفَحشاِء و الْمنكَِر ِإنَّ الصالةَ تنهى ﴿:قال تعاىل، والصالة والصوم واحلج إمنا هي لتهذيب النفس

ِهم صدقَةً ذْ ِمن أَمواِلخ﴿:  وقال،)٢(﴾كُِتب علَيكُم الصيام كَما كُِتب علَى الَّذين ِمن قَبِلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ﴿: وقال

و مهرطَهِبهات كِّيِهمزىل كل ذلك فإذا كان اإلنسان متقياً ومتطهراً نفساً فال حاجة إ،)٣(﴾ت!.  

وذلك ، ألنه يسبب تعطيل الناس مدة من الزمن، !مث احلج يلزم أن حيدد ومينع الناس عن احلج حسب املقدور

 مصارف احلج للفقراء واملشاريع ى فاألفضل أن يعط،ه إخراج للعملة الصعبة من البلد باإلضافة إىل أن،قتصاديضر اال

  .اخلريية

  :ألن ذلك، !كما أنه جيوز للدولة فتح املواخري

                                                

  .٤٥: سورة العنكبوت )١(

  .١٨٣: سورة البقرة )٢(

  .١٠٣: سورة التوبة )٣(



٢٦٥

  . وذلك أفضل من انتشار الفساد، جيمع الفساد يف حمل واحد:أوالً

الضرائب اليت تساعد الدولة على متشية ة للدول ،شبهأ كاملالهي واملراقص واخلمور وما ، تعطي املواخري:وثانياً

  .أمورها

وحىت يف الشاهد ال ، بل القرائن اليت حيصلها احلاكم كاف، ال حاجة إىل الشهود يف القضايا:  يقولونكما أم

، ويصح أخذ اإلعتراف من الناس بالتعذيب والضرب، أو فاسقاً  فيجوز أن يكون كافراً،حاجة إىل العدالة واإلسالم

وذا املالك يصح جعل ، قتصاديوذلك حتفظاً على التوازن اال، ة أموال الناس مباحة بقدر تسمح الدولةومصادر

 ولو كانا يكفيان يف الزمان السابق ال ،أما اخلمس والزكاة فال تكفي للمصادر املتطورة، الضرائب إلقامة أمور الدولة

  .)١(ولذا فهما ملغيان، يكفيان يف احلال احلاضر

  !.والرشوة يف أعضاء الدولة جائزة ألا يف قبال عملهم للناس،  وما أراد من اإلعطاء أو املنعئوكل امر

باإلضافة ، والنسل اجلديد يكلف الدولة فوق طاقتها ،ويلزم حتديد النسل حىت يكون اآلباء يف راحة من ناحية

 ال يف مثل احلال ،كان يف وقت قلة املسلمني )٢(تناكحوا تناسلوا تكثروا :)صلى اهللا عليه وآله(إىل أن قول الرسول 

  !.احلاضر

أما احلال فيلزم تبديلها كلها بالقوانني الوضعية اليت ، واحلدود والديات والقصاص كانت تناسب اتمع البدائي

  !.وبذلك وصلوا إىل القمر، عاش يف ظلها الغرب والشرق

وإخراج بعض الناس من  انتهاج احلكومية القومية واقعاً و، ومتزيق املسلمني،م يف جعل احلدود اجلغرافيةأكما 

  وعدم إجازة دخول بعض ، وعدم إجازة خروج بعض الناس، وقتل بعض الناس، البالد

                                                

)١( .  

)٢( .  



٢٦٦

  !.الناس البلد

ثُم أَنتم هؤالِء تقْتلُونَ ﴿: قال سبحانه، ينتهجون ج اليهود الذين نعاهم اهللا يف كتابه على بعض هذه األعمال

أُسارىأَن وكُمأْتِإنْ ي واِن ودالْع ِبالِْإثِْم و ِهملَيونَ عرظاهت ِدياِرِهم ِمن كُمونَ فَريقاً ِمنِرجخت و كُمفُس  وه و موهفادت 

ٍض فَما جعونَ ِببكْفُرت ِض الِْكتاِب وعونَ ِببِمنؤأَ فَت مهراجِإخ كُملَيع مرحِفي م يِإالَّ ِخز كُمِمن لُ ذِلكفْعي نزاُء م

   .)١(﴾ أَشد الْعذاِب و ما اللَّه ِبغاِفٍل عما تعملُونَ الْحياِة الدنيا و يوم الِْقيامِة يردونَ ِإىل

أما يوم القيامة ، شاهده فلهم خزي يف احلياة الدنيا كما ن،وكذلك ذهب دين املسلمني ودنياهم ذه التأويالت

  .م يردون إىل أشد العذابأفال شك 

مما ال يصدق يف ، إىل غري ذلك من التأويالت والتحريفات اليت تشبه حتريف أهل الكتاب لكتبهم السابقة

  . واهللا املوفق املستعان،املستقبل إذا رجعت إىل املسلمني دولتهم وشوكتهم بإذن اهللا تعاىل

 ويؤولون هذه ،والدولة اليت تدعي اإلسالم اللذين يعمالن هذه األعمال،  اإلسالمإن التيار الذي يدعي

 فليس املسلمون من الغباء حبيث تنطوي عليهم هذه اخلدع ، جيب أن يعلما بانفضاض الناس من حوهلما،التأويالت

وهذا ، بب معاول املسلمنيمث يأخذون يف الترنح إىل السقوط بس، ولذا ينفض املسلمون من أطرافهم أوالً، الصبيانية

  .ما شاهدناه بالفعل يف بعض أمثال هذه احلركات

لكن تشخيص تلك ، إنه ال إشكال يف وجود بدائل عصرية تطبيقاً للكليات اإلسالمية على الصغريات اخلارجية

صيله يف بعض ف على ما ذكرناه ت،البدائل إمنا هي بيد شورى املراجع الذين هم السلطة العليا يف الدولة اإلسالمية

  ، مهما جعلت الدعاية له، أما ما سوى ذلك فليس له أي وزن إسالمي، الكتب الفقهية وغريها

                                                

  .٨٥: سورة البقرة )١(



٢٦٧

وما إىل ، وهتك األعراض ومصادرة األموال والتهم، واإلعدام والتعذيب  السجن،ومهما هيأت السلطة لتنفيذه

  .ذلك

بل القصد أن تطبيق ، رات باسم اإلسالموليس القصد أن الدولة اليت تدعي اإلسالم تطبق كل تلك املذكو

وقد كان أحدهم بني ما يشرب اخلمر أمام املأل يدعي اإلسالمية ، بعضها كاٍف يف إثبات كون الدولة غري إسالمية

وثالث يعلق يف عنقه الصليب أحياناً ويقطع رقبة ، وآخر يأخذ الزكاة إىل جنب أخذه الضرائب، ويقطع يد السارق

كالوليد الذي كان خيوض يف حوض ، شباه الذين تقدموا عليهمأ إىل ما هنالك من ، أنه مفسدخمالف الدولة باسم

  .واملغرية الذي كان يزين إىل جنب وعظه الناس وختويفهم باآلخرة، الشراب مث يصلي اجلمعة

مع أن األعمش هو الذي أصابه ما ، كلما خطب احلجاج حول التقوى كنت أزعم أنه يصدق: يقول األعمش

ومع ذلك كانت خطبة احلجاج خطبة من ، نه ال يعمل على طبق اإلسالم إطالقاًأوإنه كان يعلم ، ابه من احلجاجأص

  .ىظاهره التقو

إىل ما ،  مث يبكي لوعظ ابن السماك،وهارون العباسي كان يقتل األلوف ويشرب اخلمر ويعمل كل املوقبات

  .هنالك من القصص الكثرية

نتخابات احلرة املبنية على واال، طبق اإلسالم تطبيقاً كامالً حسب شورى الفقهاءمث لنفرض أن الدولة كانت ت

يف  فإنه يظهر أن ، ومع ذلك رأينا أن اإلنتاج ال يكون كما ينبغي،تعدد األحزاب املبنية على املؤسسات الدستورية

  :بني أحد أمريننتجت إنتاجاً غري مالئم تأفإن النظام كاملاكنة إذا ، بد من عالجهاألمر خلالً ال

  .حىت يظهر اخللل ويتم تصليحه  مبا يلزم فحصها فحصاً دقيقاً، اخللل يف املاكنة:األول



٢٦٨

  .فيلزم التطوير حىت يكون حسب رغبتهم، لكن ليس على متطلب الناس،  صحة اإلنتاج:الثاين

ما أن إ و،خلل يف التطبيقما أن يكون إفإذا مل يقبل الناس على اإلسالم املطبق ف، وهنا يصدق أيضاً ذلك األمر

وأوجب ما ، هؤوإال فإن اإلسالم لو طبق تطبيقاً صحيحاً عاد إليه روا، يكون كيفية التطبيق كيفية غري مرضية للناس

   .)١(﴾ ديِن اللَِّه أَفْواجاً يدخلُونَ يف﴿ :قاله سبحانه وتعاىل

صلى ( فإن حالل حممد ،م غري قابل للتغيريوماذا يفعل الشورى واإلسال، عدم رغبة الناس ليس دليالً: ال يقال

  . حالل إىل يوم القيامة وحرامه حرام إىل يوم القيامة)اهللا عليه وآله

ن الشخص إذا إ، ومن املمكن تبديله مبصداق آخر صاحل، من ذلك يظهر أن املصداق غري صاحل: ألنه يقال

ويكون األمر مثل قول ، ئة الدنانري أو العشرات الدنانريمكنه أن يعطيهم من فأ أرباع الدنانري فلم يقبلوا هعطى لديانأ

  .يف قصة مشهورة، إنه يطول عمره أكثر من أقربائه: وقول املعرب اآلخر، ه قبلهؤن اخلليفة ميوت أقرباإ: املعرب

بل ، دهم يتهافتون إىل بعض البالد شبه احلرةجن كما ، فاإلسالم الصحيح يتهافت عليه الناس،وعلى كل حال

  .واهللا املستعان، فعدم التهافت بل الكره دليل على فساد التطبيق،  من ذلكأكثر

  

                                                

  .٢: سورة النصر )١(



٢٦٩

  

  ))الدبلوماسيات((

ة املرتقبة بإذن اهللا سبحانه يالدولة اإلسالمى وعل، الدولةيلزم على التيار اإلسالمي قبل الوصول إىل : )مسألة(

زعات ال واخلالفات واملنكة حلل املشاي السلمواتباع الطرق،  واملرونةنيوهو عبارة عن الل، ةياعتماد الدبلوماس

أو ،  كما يلزم العدالة بني أفراد األمة وغريها من الدول،ي العدالة الكاملة بني أفراد األمةوتوخ، ةية واخلارجيالداخل

الدولة  دون أن يسعى التيار أو ،والتوفيق بني حقوق مجيع الدول يف مصاحلها املتباينة، األفراد اخلارجني عن اإلسالم

ة ي الدبلوماسيوهذه ه، الدول أو حساب األفرادى ة عليعة اإلسالميرمها الشرحيمشروعة للحصول على مغامن غري 

  . توافق العقل واملنطققة اليتيبل احلق، ةياإلسالم

،  اخلفيالنشاطى قوم عليأمر : يب اتباعها إمنا هجي ة اليتيون الدبلوماسكه بعض الناس من يأما ما ذهب إل

والتعامل ، نصاف احلقائق وإخفاء النصف اآلخرأوذكر ، والتآمر والتجسس، والكذب والغش، تصاالت املريبةواال

  .مفذلك إمنا هو دبلوماسية باطلة ال يقرها اإلسال، واملكر مع الناس تعامالً باحليلة

وسياسة  وحسن الطريقة، ملوانتزاع ثقة الناس حبسن الع، واملرونة واللباقة  الكفاءة:ىفإن الدبلوماسية مبنية عل

، وباملصاحل املشتركة هتمام بالصاحل العامواال، واإلنصاف جتماعيةواحلرص على حتقيق العدالة الفردية واال، عتدالاال

  .واملشاركة الوجدانية مع سائر الناس

ة من الشرائع وأصول ثابت، وملكات فاضلة، ألا تستند إىل اعتبارات أخالقية سامية، فإا قوة سياسية فائقة

وتضع مثل هذه الدبلوماسية اليت ، حتالل والغروروحب الغزو واال وشأا أن تقضي على سياسة اجلشع، واألديان

 وحيطة وتتوقف جناحها على ما تتصف ا من حزم، ذكرناها وهي الدبلوماسية احلقيقية حداً للمطامع املختلفة

  وتبصر يف ، وحذر



٢٧٠

حسن تقدير لألوضاع االقتصادية واالجتماعية والسياسية والعسكرية والتربوية و، ويف عواقبها حقيقة األمور

حىت ال يعمل اإلنسان عمالً يعتربه ، وانعكاساا واملضاعفات احملتملة، باإلضافة إىل مالحظة الظروف الدولية، وغريها

  .فيتشجعون بذلك على القيام بالعدوان، األعداء مظهراً من مظاهر الضعف

، والتخلي عن املطالب احلقة وأن ال يبدو مبظهر الضعف، عتداللى الدبلوماسي اإلسالمي اللبق االفالالزم ع

  .نتهاز والوصوليةواالستسالم ملن يريد اال

وغريه من أن سياسة القوة والغطرسة والتحايل واخلداع الدبلوماسي  األمري: يف كتابه) ماكيافيل(أما ما زعمه 

 وال سيما ، واحلصول على انتصارات باهرة،ألا تساعد على حتقيق جناحات سريعة ،واملكر والكيد هي الصحيحة

  .فإن ذلك سقوط يف النهاية، إذا قامت ا دول متتلك معدات حديثة ووفرية وجيوش يرأسها قواد أذكياء وحمنكون

 أما ،هي اليت تفرخوكذلك البيضة الصحيحة ، أما البذرة الفاسدة فال تنمو، ن البذرة الصاحلة هي اليت تنموإ

  .البيضة الفاسدة فإن مصريها الفشل

لوضوح أن الدول ال ، وعلى هذا فالدبلوماسية جيب أن تتوىل رعاية العالقات الفردية واالجتماعية الدولية

 ،وتأمني االنسجام بني مصاحلها املتباينة، بد هلا من التعامل فيما بينهافإنه ال، تستطيع أن تعيش منطوية على نفسها

  .فهي باإلضافة إىل مراعاة العدالة االجتماعية بني أفراد األمة متارس تطبيق أحكام القوانني الدولية اليت تالئم اإلسالم

فإن الدبلوماسية يف حالة احلرب غري ،  ونسبياً أثناء احلرب،والالزم أن تباشر الدبلوماسية كلياً أثناء السلم

فإنه حىت يف حال احلرب ميكن ممارسة بعض الدبلوماسية بواسطة ، ةء الطارالدبلوماسية يف أثناء السلم لظروف احلرب

  فإذا انتهت ، أو إحدى املنظمات الدولية بني الدولتني املتحاربتني، دولة ثالثة



٢٧١

احلرب أمكن استئناف الدبلوماسية للدخول يف مفاوضات مباشرة أو غري مباشرة تتعلق بشروط اهلدنة أو عقد 

  . وما أشبهالصلح وحسن اجلوار

بل يتداول أيضاً الشؤون ، ومن الواضح أن نطاق عمل الدبلوماسية مل يعد خاصاً بالشؤون السياسية فحسب

، والقضايا الفنية على اختالف أنواعها، االقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية واملواصالت الربية واجلوية والبحرية

 ولذا نرى يف السفارات ملحقات خمتلفة ملراعاة ، حالة خاصة مرتبطة بالدولةفإن كالً منها هلا، واألمور التكنولوجية

كل ذلك حسب القوانني املرعية يف اإلسالم  ى، كل شأن خبط من خطوط الدولة يف الدولة األخر،الشؤون املرتبطة

  .على ما سيأيت اإلملاع إىل ذلك

وحتاول أن جتد الوسائل الكفيلة ،  وتوضحهافإن الدبلوماسية ال تضع أسس السياسة اخلارجية وإمنا تنفذها

تباعها على أوالسياسة اخلارجية هي اليت حتدد النقاط الرئيسية للخطط السياسية اليت تقرر الدولة ، بتنفيذها وحتقيقها

وء ويف ض، باالستناد إىل مصاحلها املشتركة، املدى القريب والبعيد مع خمتلف اجلريان وخمتلف الدول يف عالقاا معها

 فإن ،وحيث ال تسمح الظروف القائمة مبمارسة املسلمني الدور الذي يريدونه كامالً، الظروف الدولية القائمة

من ، الدبلوماسية وسيلة تنفيذ هذه السياسة اليت تعتمد اإلسالمية على تطبيقها بشىت الوسائل والسبل املتوفرة لديها

والقيام باتصاالت مباشرة وغري مباشرة بواسطة دولة ، فاوضاتوإجراء مباحثات وم، وتبادل مذكرات، مساع خمتلفة

 إىل ، أو بواسطة إحدى الشخصيات الدولية املرموقة، أو بواسطة إحدى املنظمات الدولية أو القارية أو اإلقليمية،ثالثة

  .آخر ما هنالك من أنواع القيام باألمر

،  اخلارجية والسياسة الداخلية لكل دولة متالزمتانوالسياسة، فإن الدبلوماسية من عناصرها السياسة اخلارجية

   ى،مها األخروتكمل إحدا



٢٧٢

كما ، لوضوح أن الدبلوماسية ال تتمكن أن تعمل بدون السياسة اخلارجية،  أحدمها عن اآلخرحبيث ال يستغين

وماسي أن يتصف وهذا الترابط حتمي يفرض على الدبل، أا ال تتمكن أن تعمل بدون التعامل مع نفس أفراد األمة

 أو يف التعامل مع الدولة املعتمدة لديها ،من غري فرق فيها بني املؤمترات الدولية، وحتري احلقيقة باملرونة واخللق الرفيع

  .أو املمثل الدبلوماسي أو غري ذلك، السفري

رجية حىت  يضعون السياسة اخلا،والدبلوماسيون باإلضافة إىل جملس األمة والشخصيات العلمية ومن إليهم

 رسم خطط والدبلوماسي الفقيه يستطيع بواسطة تقاريره واقتراحاته احلكيمة أن يسهم يف، تكون سياسة مضبوطة

وبذلك يشاطر حكومته األمور ، ويعمل على طلب تعديل التعليمات اليت يتلقاها، سياسة حكومته مسامهة كبرية

  .السياسية الداخلية واخلارجية

ليوم كبار الساسة ورؤساء الدول ووزراء اخلارجية واجلامعات وما إىل ذلك يتولون ولذا نشاهد أن يف عامل ا

  .األمر الذي أدى إىل نشوء دبلوماسية القمة املنطبقة على الصغريات اخلارجية، مهام الدبلوماسيني

لعالقة بني والالزم أن تكون ا، فإن الالزم أن تسندها القوة، ومن الواضح أن الدبلوماسية ال تكون يف الفراغ

فإن ، لوضوح أن القوة والدبلوماسية وجهان لعملة واحدة، حبيث تدعم كل منهما الثانية، القوة والسياسة متالزمة

بينما أن الدبلوماسية وحدها ال تكفي إذا مل ، القوة وحدها تؤدي إىل تكديس األسلحة وصرف األموال يف ما ال يعين

وعندما تكون الغاية من توافر القوة حتقيق أهداف ، معاً حل مشاكل البشرفإن يف األمرين ، تكن مستندة إىل القوة

 ال شك ،والدكتاتورية  الغرورئأو ملل، أو لدعم مطالب غري حمقة، متزنة ورصينة دون استخدامها ألغراض عدوانية

  والقوة وحدها ، أا تسهم حينئذ يف إشادة السلم وترسيخ قواعده



٢٧٣

ألن التسلح بدون االتزان مع ، ن والسالم بالتفوق يف األسلحة فحسبال تكفي وال ميكن ضمان األم

 ،وال يزال يتطلب املزيد واملزيد حىت يكون كالً على الدولة وعلى األمة ى،الدبلوماسية توجب االضطراب والفوض

خاطر  وهذه األمور ال ختلو من امل،وصنع األسلحة وصرف األموال ويكون األمر حلقة مفرغة من اخلوف والذعر

  .كما شاهدناها يف احلربني العامليتني األوىل والثانية، وأحياناً الكوارث، الكبرية

مثل النار والسيل ، فإن امتالك القنبلة الذرية واهليدروجينية والنووية والصواريخ املوجهة سالح ذات حدين

وسوء ، الدمار واهلالك لكال اجلانبني سببت  وإالّ،ن متكن اإلنسان أن يستفيد منها استفادة معقولة خدمتهإ، وغريمها

فإن ،  األمرئالتقدير قد يؤدي إىل استخدام إحدي الدولتني أو كلتيهما قوة كبرية مل تكن تريد استخدامها يف باد

وتنتهي أخرياً باستخدام القنبلة الذرية ،  برصاصة واحدة يف يد من ليس له ضبط األعصابؤالقضايا الكبرية أحياناً تبد

  .روجينية أو ما أشبههماأو اهليد

 لكان حمكوماً عليها وإالّ، والالزم يف دبلوماسية الدولة اإلسالمية أن تدخل يف أمورها التكنولوجية احلديثة

  . هلا يف حالة احلربؤومن يربح السلم هو الذي يهي،  هلا يف حالة السلمؤ فإن من يربح احلرب هو لذي يهي،بالفناء

  

  ))مالدبلوماسية والرأي العا((

فعلى التيار اإلسالمي مث الدولة اإلسالمية أن ، وسلباً ومن أهم بنود الدبلوماسية مالحظة الرأي العام إجياباً

  .فإن الرأي كاسر وجابر، وأن يوافقهم ثانياً، تالحظ الرأي العام كي ال يكون خمالفاً هلم أوالً

، وذلك يوجب سقوطها، صالحية انفض عنهافإذا رأى التيار عدم متكن الدولة من االستمرار يف خطواته اإل

كما أنه لو رأت أن الرأي العام ، ادهجيفالالزم عليه أن يهتم إل  مبساندة الرأي العامكن بقاء الدولة إالّوحيث ال مي

  خيالفها فالالزم عليها أن تترك 



٢٧٤

ألهم مقدم على املهم وا، فإن ذلك من مصاديق األهم واملهم، ما تريده كي ال جيرف السيل ا ويشوه مسعتها

ولو خري إنسان بني جناة غريق له ، فلو خري إنسان بني أن تقطع يده أو رأسه قدم يده حلفظ رأسه، لتحصيل األهم

 وجناة غريق آخر كاجلندي العادي ليس له مثل تلك ،أمهية كالقائد العام للجيش املتوقف أمر اجليش على حفظه

: قال سبحانه، أو املصلحة واملفسدة،  أو املصلحتني،سواء يف املفسدتني، ري ذلك قدم األول على الثاين إىل غ،األمهية

﴿وِمننيؤِللْم ِمنؤي ِباللَِّه و ِمنؤي ٍر لَكُميأُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خ وقُولُونَ ه١(﴾ي(.  

كان يسمع كالم النيب فإنه ،  بن نفيلعبد اهللان اآلية نزلت يف إ: إبراهيم القمي علي بن فقد ورد يف تفسري

فأحضره النيب ،  على هذه النميمة)صلى اهللا عليه وآله( حىت أوقف اهللا نبيه ، وينقله إىل املنافقني)صلى اهللا عليه وآله(

فأخذ ، )صلى اهللا عليه وآله(فقبل منه النيب ، فحلف أنه مل يكن شيء مما ينم عليه،  وسأله عنها)صلى اهللا عليه وآله(

، وأخربته أين مل أفعل فقبل، أخربه اهللا إين أمن عليه فقبل، ن يقبل كل ما يسمعذُأهو : ويقول،  عليههذا الرجل يطعن

  .)٢(﴾قُلْ أُذُنُ خيٍر لَكُم﴿: فرد عليه اهللا سبحانه وتعاىل بقوله

باب األهم  مبعىن عدم إظهار تكذيبه من  للمنافق مل يكن إالّ)صلى اهللا عليه وآله(ومن املعلوم أن تصديق النيب 

: كما قال سبحانه،  إذا كان يعارض كل أحد يعارضه انفض الناس من حوله)صلى اهللا عليه وآله(ألن النيب ، واملهم

﴿ِلكوح وا ِمنفَضا غَليظَ الْقَلِْب الَنفَظ تكُن لَو و ملَه تاللَِّه ِلن ٍة ِمنمح٣(﴾فَِبما ر(.  

  :  قال لبعض زوجاته)صلى اهللا عليه وآله(ول وورد يف بعض الروايات أن الرس

                                                

  .٦١:  سورة التوبة)١(

  .٦١: سورة التوبة )٢(

  .١٥٩: ة آل عمرانسور )٣(



٢٧٥

لوال أن قومك حديثوا عهد باإلسالم هلدمت الكعبة وجعلت هلا بابني)فإنه إن صح هذا احلديث دل على ،)١ 

  . حيذر من خمالفة الناس ويقدم األهم على املهم)صلى اهللا عليه وآله(أنه كان الرسول 

صلى اهللا عليه ( أنه ، يف العقبة)صلى اهللا عليه وآله(ها أمام ناقته كما أنه ورد يف قصة الدباب اليت دحرجو

لوال أن الناس يقولون أن حممداً استنصر جبماعة فلما عال :  قال يف سبب عدم قتله أولئك املتأمرين ما مضمونه)وآله

  .)٢(أمره أخذهم وقتلهم لقتلت هؤالء

من الرأي العام من جهة  كان يترك بعض ما يراه ختوفاً )عليه الصالة والسالم( ن علياًإ :ويف الكايف الشريف

لكن رأي كثري من أصحابه كان ، حيث كان رأيه سلبياً، فإنه رفع اليد عن رأيه يف قصة التحكيم، األهم واملهم

  .فترك رأيه وأخذ رأيهم اضطراراً، بالنسبة إىل التحكيم إجيابياً

  .حيث كان رأي كثري من أهل الكوفة ذلك، الة التراويحرفع يده عن األمر بترك ص) عليه السالم(كما أنه 

وجعله يف ، فرفع يده عن عزله،  شرحياً صاح الناس خالف العزل)عليه الصالة والسالم(وكذلك ملا عزل 

  .مكانه السابق

  .لو فعلت كذا ال دم بعض عسكري:  كما يف الكايف)عليه الصالة والسالم(وقال 

  . فاملثال كثريوإالّ، كأمثلة منوذجية) عليهم السالم(وهم األنبياء واألئمة هذا بالنسبة إىل أفضل الناس 

عليه الصالة (فإنه اضطر إىل تصعيد اإلمام السجاد ،  الناس مثل يزيدأوكذلك نشاهد األمر بالنسبة إىل أسو

كما صرح هو ، يان املنرب يف مسجد الشام بعد أن كان يعلم أنه ال يرتل إال بفضيحته وفضيحة آل أيب سف)والسالم

  .وإمنا أجاز لإلمام يف صعود املنرب لضغط الرأي العام الذين كانوا يف املسجد وحواليه عليه، بذلك

  واملأمون العباسي رفع يده عن إعالم سب 

                                                

)١( .  

)٢( .  



٢٧٦

إىل غريها من ، مصراً عليه يف قصة مشهورةكونه  وعن إعالم إباحة املتعة ملا خاف الرأي العام بعد ،معاوية

  .رية املذكورة يف التواريخالقصص الكث

وال خيفى أن تقدمي األهم على املهم يف التيار اإلسالمي والدولة اإلسالمية إمنا يكون بعد تشخيص املوضوع 

وإذا ، أو يفعل كل ما يراه صالحاً للموافقة، ال أن يترك التيار أو الدولة اإلسالمية كلما يراه صالحاً للمخالفة، متاماً

، مما حيتاج األمر إىل لباقة وشجاعة،  األمهية يكون ترجيح األهم على املهم من أصعب األمورتضاربت اآلراء حول

  . من عصمه اهللا سبحانه وتعاىلفإن يف الطرفني من ال ينجو منهم التيار أو الدولة إالّ

  

  ))بني الدبلوماسية واألحكام الشرعية((

ن األوىل تراعي القانون إحيث ،  أحكام اإلسالمن الدبلوماسية على ما عرفت كثرياً ما ال ينسجم معإمث 

 أن بينهما مواضع متعددة أيضاً وبينهما وإن كان مواضع كثرية للتالقي إالّ،  بينما الثاين يراعي أحكام الشريعة،الدويل

  .فبينهما عموم من وجه على االصطالح املنطقي، للتفارق

 يف  وإن مل يكن من ذلك لزم مراعاة اإلسالم إالّ،به من مصاديق قانون اإللزام عمل فإن كان مورد التفارق

  .األحكام الثانوية إذا كان من الضرورة أو قانون األهم واملهم أو ما أشبه ذلك

ن بني الدولة اإلسالمية اليت تقوم بإذن اهللا تعاىل وبني الدولة املسلمة اليت ال تطبق أحكام اإلسالم ـ قبل إمث 

أو الدولة اإلسالمية العاملية   الدين كله هللا ـ وكذلك بني الدولة اإلسالمية املذكورةوحدة بالد اإلسالم حىت يكون

  :وبني الدول غري اإلسالمية جيب مالحظة أمرين

فالشعب ، وهنا جيب أن يفرق احلكومة اإلسالمية بني الشعب واحلكومة، بينها وبني الدول غري املطبقة: األول

  املسلم كلهم 



٢٧٧

فيلزم على الدولة اإلسالمية مراعاة األخوة اإلسالمية ،  هذه احملدودة أو تلك احملدودةسواء كانوا يف، أخوة

أما بالنسبة إىل احلكومة غري ، كاألمة الواحدة وحنوها، وسائر املوازين املذكورة يف الكتاب والسنة واإلمجاع والعقل

  .اإلسالم على قدر الضرورة واألحكام الثانويةفتعامل الدولة اإلسالمية معها إذا كانت ترى الثانية خالف ، املطبقة

ندنوسيا الشعب مسلم واحلكومة إ و،مثالً لو فرضنا أن العراق كانت فيها حكومة إسالمية مرجعية مائة يف مائة

وهلم ما هلم وعليهم ما ، وكلهم أمة واحدة، سيني أخوةيندونفالدولة اإلسالمية العراقية ترى اإل، ال تطبق اإلسالم

 وإال ،سية فتعامل العراق معها حسب اإلسالم إذا توافقتايندونأما احلكومة اإل، ن غري تفاوت حىت يف شعرةعليهم م

  .واألحكام الثانوية عملت احلكومة العراقية معها حسب االضطرار

أخ ( ال ،)أو نظري لك يف اخللق: (فشعبها يعامل معه حسب، وهو األمر الثاين، أما تعامل العراق مع كندا مثالً

  .فكما تقدم  أما احلكومة،)الصالة والسالمعليه ( علي حسب كالم) لك يف دين

  

  ))رئاسة الدولة وما يتربط بالدبلوماسيات((

كما ، الدولة اليت هي شورى الفقهاء تعتمد السياسة العامة للدولة الداخلية واخلارجية بشكل عام ن رئاسةإمث 

 والالزم عدم ،وبيان رأيه بشأا، الواردة من رؤساء البعثات الدبلوماسيةأا تطلع على التقارير والربقيات السرية 

  . فال يضر العلنية فيهاوإالّ، اإلعالن عنها إذا كانت تلك التقارير والربقيات سرية

 من حيث ،كما أن الرئاسة تطلع على املباحثات واملفاوضات اخلارجية وإبداء رأيه فيها وإعطاء توجيهاته

لجوء مثالً إىل التحكيم أو التوجيه أو تقدمي شكوى إىل جملس األمن أو ما أشبه ذلك من األمور توقيعها أو ال

  فإن شورى ، الضرورية للدولة



٢٧٨

 كما أن الشورى يطلب استفتاء الشعب حول ،الفقهاء هو الذي يبت يف هذه األمور بعد التداول الكامل

  .و ما أشبه ذلكحتاد أاموضوع دويل أو داخلي لصلح أو إقرار دعوة أو 

 أو اليت يراد توطيد الصداقة، وهكذا على الشورى بنفسها أو بوكالئها القيام بزيارات رمسية للدول الصديقة

 أيضاً بالبيانات حول السياسة اخلارجية والعالقات الدولية وتديل،  يف حرب أو سلم أو غريمها،معها أو ما أشبه ذلك

 ، ويف بعض املؤمترات واالجتماعات الدولية اهلامة،شترك يف االجتماعات القمة كما أا ت،والسياسية العامة للدولة

وتوقيع املعاهدات ، والقيام مبهمة التوفيق أو التحكيم بني دولتني أجنبيتني صديقتني أو عدوتني أو ما أشبه ذلك

ومبناسبة األعياد الدينية ، مهمتهموإبرامها وإنفاذها واستقبال السفراء األجانب مبناسبة تقدمي كتب اعتمادهم أو انتهاء 

 والتوقيع لكتب اعتماد ،وعند ما يكلفون بإبالغ رسالة شفهية أو خطية إىل جهة من اجلهات الدبلوماسية، أو ما أشبه

فإن هلا خصوصيات ومزايا ، ون الدبلوماسيةؤالسفراء املعتمدين لديها وما أشبه ذلك مما تعرض هلا الكتب املعنية بالش

 ، واليت كلها مصاديق للكربيات اإلسالمية،فعلها الشورى متحرياً األحسن فاألحسن من املناهج املقررةوكل ذلك ي

   .)١(﴾يأْخذُوا ِبأَحسِنها﴿: وقد قال سبحانه

  

  ))كتابات الرسول ص إىل امللوك((

 لتظهر ،ألمراء إىل امللوك والرؤساء وا)صلى اهللا عليه وآله(ويف أخري هذا املبحث نذكر بعض كتب الرسول 

 حىت يتخذها التيار اإلسالمي مث الدولة اإلسالمية منهجاً يف الدعوة إىل اهللا )صلى اهللا عليه وآله(كيفية كتاباته 

  : أسوة للبشرية عامة)صلى اهللا عليه وآله(فإنه ، سبحانه

                                                

  .١٤٥: سورة األعراف )١(



٢٧٩

  

  ))كتابه ص إىل املقوقس((

  :إىل املقوقس) صلى اهللا عليه وآله( كتابه :األول

أما بعد  ى،سالم على من اتبع اهلد،  إىل املقوقس عظيم القبط،من حممد بن عبد اهللا، ن الرحيم الرمحسم اهللاب

 تاِبِك الْلَا أهيمث القبط إفإن توليت فإمنا عليك ،  يؤتك اهللا أجرك مرتني، أسلم تسلم،فإين أدعوك بدعاية اإلسالم

عالَتِلا إىل كَوٍةمواٍء سب يننا وبيكُنأنْم ال ن عباَهللا إالّد و ال نِرشِه ِبكش ئاًي وال يذَِختب عضنا بعباباً ِمضاً أرإنْ اهللا فَ دوِنن 

تلَّوولُقُا فَووا اشهوا ِبدأنا مِلسونم)١(.  

  

  ))كتابه ص إىل كسرى ملك الفرس((

  : ه إىل كسرى ملك الفرسب كتا:الثاين

 وآمن باهللا  ى،سالم على من اتبع اهلد،  إىل كسرى عظيم فارس،من حممد رسول اهللا، الرحيمبسم اهللا الرمحن

فإين أنا رسول ، أدعوك بدعاية اهللا، وأن حممداً عبده ورسوله، شهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لهاو، ورسوله

  .مث اوسإ فإن أبيت فعليك ،لم تسلمأس، وحيق القول على الكافرين، ألنذر من كان حياً، اهللا إىل الناس كافة

  

  ))كتابه ص إىل قيصر ملك الروم((

  :  كتابة إىل قيصر ملك الروم:الثالث

أما فإين  ى،سالم على من اتبع اهلد،  إىل هرقل عظيم الروم،من حممد بن عبد اهللا، ن الرحيمبسم اهللا الرمح

يا أهلَ الِْكتاِب  ،مث األريسينيإفإن توليت فإمنا عليك ،  يؤتك اهللا أجرك مرتني، أسلم تسلم،أدعوك بدعاية اإلسالم

تعالَوا إىل كَِلمٍة سواٍء بيننا وبينكُم أنْ ال نعبد إالّ اَهللا وال نشِرك ِبِه شيئاً وال يتِخذَ بعضنا بعضاً أرباباً ِمن دوِن اهللا فَإنْ 

دها فَقُولُوا اشلَّووونتِلمسا موا ِبأن)٢(.  

  

  ))كتابه إىل اهلالل صاحب البحرين((

  :  كتابه إىل اهلالل صاحب البحرين:الرابع

تؤمن ،وأدعوك إىل اهللا وحده،  فإين أمحد إليك اهللا الذي ال إله إال هو ال شريك له،سلم أنت   

                                                

  .٦٤: سورة آل عمران )١(

  .٦٤:  سورة آل عمران)٢(



٢٨٠

  .ىهلدوالسالم على من اتبع ا، فإنه خري لك،  وتدخل يف اجلماعة،باهللا وتطيع

  

  ))قيصر من تبوككتابه إىل ((

  : كتابه إىل قيصر من تبوك:اخلامس

وعليك ما ، فإن أسلمت فلك ما للمسلمني، إين أدعوك إىل اإلسالم، من حممد رسول اهللا إىل صاحب الروم

ؤِمنونَ ِباللَِّه و ال ِبالْيوِم قاِتلُوا الَّذين ال ي﴿: فإن اهللا تبارك وتعاىل يقول، عط اجلزيةأوإن مل تدخل يف اإلسالم ف، عليهم

الْآِخِر و ال يحرمونَ ما حرم اللَّه و رسولُه و ال يدينونَ دين الْحق ِمن الَّذين أُوتوا الِْكتاب حتى يعطُوا الِْجزيةَ عن يٍد 

   .ه أو يعطوا اجلزيةسالم أن يدخلوا في فال حتل بني الفالحني وبني اإل وإالّ،)١(﴾و هم صاِغرونَ

  ))النجاشيكتابه إىل ((

  : ه إىل النجاشي األولب كتا:السادس

فإين أمحد ، سالم عليك،  من حممد رسول اهللا إىل النجاشي األسحم ملك احلبشة،بسم اهللا الرمحن الرحيم

هللا وكلمته ألقاها إىل مرمي البتول الطيبة وأشهد أن عيسى بن مرمي روح ا، إليك اهللا امللك القدوس املؤمن املهيمن

وإين أدعوك إىل اهللا وحده ال شريك ، فحملت بعيسى فخلقه من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده ونفخه، احلصينة

ومعه  بن عمي جعفراًافإين رسول اهللا وقد بعثت إليكم ، ينءوأن تتبعين فتؤمن يب وبالذي جا،  على طاعتهةواملواال، له

وقد بلغت ونصحت ، عز وجلوإين أدعوك وجنودك إىل اهللا ، وك فأقرهم ودع التجربؤفإذا جا، ملسلمنينفر من ا

  .ىوالسالم على من اتبع اهلد، فأقبل

  

  ))احلارثكتابه إىل ((

  :  كتابه إىل احلارث بن أيب مشر:السابع

لى من سالم ع، من حممد رسول اهللا إىل احلارث بن أيب مشر، بسم اهللا الرمحن الرحيم  

                                                

  .٢٩: سورة التوبة )١(
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  .ين أدعوك أن تؤمن باهللا وحده ال شريك له يبقى ملككإو، اتبع اهلدى وآمن به وصدق

  

  ))هوذة ملك اليمامةكتابه إىل ((

  : احلنفي ملك اليمامةبن علي  كتابه إىل هوذة :الثامن

م أن ديين اعل ى،سالم على من اتبع اهلد،  من حممد رسول اهللا إىل هوذة بن علي،بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .جعل لك ما حتت يديكأ و،فأسلم تسلم، سيظهر إىل منتهى اخلف واحلافر

  

  ))املنذر بن ساوىكتابه إىل ((

   :ى كتابه إىل املنذر بن ساو:التاسع

فإين أمحد إليك اهللا الذي ال ، سالم عليك ى، من حممد رسول اهللا إىل املنذر بن ساو،ن الرحيمبسم اهللا الرمح

، وأسلم جيعل لك اهللا ما حتت يديك، فأسلم تسلم، أما بعد فإين أدعوك إىل اإلسالم، ن ال إله إال هوإال هو وأشهد أ

  .حممد رسول اهللا، واعلم أن ديين سيظهر إىل منتهى اخلف واحلافر

  

  ))ابين اجللنديكتابه إىل ((

  : لنديبين اجلُا كتابه إىل جيفر وعبد :العاشر

أما  ى،سالم على من اتبع اهلد، لندي اجلُبينامد بن عبد اهللا إىل جيفر وعبد  من حم،بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ألنذر من كان حياً وحيق القول ،الناس كافة ين رسول اهللا إىل اهللاإ،  أسلما تسلما،كما بدعاية اإلسالمبعد فإين أدعو

وخيلي ، الم فإن ملككما زائل عنكماوإن أبيتما أن تقرا باإلس، نكما إن أقررمتا باإلسالم وليتكماإو، على الكافرين

  . وتظهر نبويت على ملككما،حتل بساحتكما

  

  ))أكثم بن صفيكتابه إىل ((

  :  كتابه إىل أكثم بن صفي:احلادي عشر

أمحد اهللا إليك أن اهللا ،  من حممد رسول اهللا إىل أكثم بن صفي،ن الرحيمبسم اهللا الرمح  



٢٨٢

وهو ، همماتأخلقهم و، اخللق خلق اهللا واألمر كله هللا، ا وآمر الناس اأقوهل، ال إله إال اهللا: أمرين أن أقول

  .)١(لن عن النبأ العظيم ولتعلمن نبأه بعد حنيأأدبتكم بآداب املرسلني ولتس، ينشرهم وإليه املصري

بد اهللا وبعث ع،  بعث دحية بن خليفة الكليب إىل قيصر ملك الروم)صلى اهللا عليه وآله(وقد ذكر املؤرخون أنه 

وبعث ، جعفراً إىل النجاشي ملك احلبشةووبعث عمرو بن أمية الضمري ، حذافة بن السهمي إىل كسرى ملك فارس

بين اجللندي اوبعث عمرو بن العاص السهمي إىل جيفر وعبد ، ة إىل املقوقس ملك اإلسكندريةعحاطب بن أيب بلت

، احلنفيني ملكي اليمامةبن علي  مثامة بن أثال وهوذة وبعث سليط بن عمرو أحد بين عامر بن لؤي إىل، ملكي عمان

وبعث شجاع بن وهب األسدي إىل احلارث ، وبعث العالء بن احلضرمي إىل املنذر بن ساوى العبدي ملك البحرين

  .بعث املهاجر بن أيب أمية املخزومي إىل احلارث ملك اليمنو، بن أيب مشر الغساين ملك ختوم الشام

  .وأصبح كل منهم يتكلم بلسان القوم الذين بعث إليهم، تة نفر من يوم واحد إىل امللوكنه بعث سإ: وقالوا

  . نكتفي منها ومنهم ذا القدر،وال خيفى أن الكتب كثرية والرسل كثريون

  

  ))مكاملة أيب سفيان وأحد امللوك((

 مما )صلى اهللا عليه وآله(ول ونذكر أخرياً مكاملة بني أيب سفيان وبني أحد امللوك ليظهر كيف كانت سرية الرس

  .سبب التفاف الناس حوله ودخوهلم يف اإلسالم أفواجاً أفواجاً

 الظاهر أن تلك املدة  ـ)صلى اهللا عليه وآله(انطلقت يف املدة اليت كانت بيين وبني رسول اهللا : قال أبو سفيان

صلى اهللا (إذ جيء بكتاب من رسول اهللا فبينا أنا بالشام ،  إىل الشام ـهي مدة صلح احلديبية عشر سنني أو أقل

  عليه 

                                                

  .٥٧١ ص٢ج:  كمال الدين)١(



٢٨٣

  . إىل هرقلىودفعه عظيم بصر، ى فدفعه الرسول وهو دحية إىل عظيم بصر،يعين عظيم الروم،  إىل هرقل)وآله

، فدعيت يف نفر من قريش: قال، نعم: قالوا، هيهنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نيب: قلفقال هر

أيكم أقرب نسباً من : فقال، فأجلسنا بني يديه،  هو جالس وعليه التاج وعظماء الروم حولهفإذا، فدخلنا على هرقل

  .هذا الرجل الذي يزعم أنه نيب

:  قل هلم:مث دعا بترمجانه فقال له، وأجلسوا أصحايب خلفي، فأجلسوين بني يديه، أنا:  فقلت:فقال أبو سفيان

وأمي اهللا لوال خمافة أن يؤثر : قال فقال أبو سفيان،  كذبين فكذبوهفإن، ين سائل عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نيبإ

فهل كان من : قال، هو فينا ذو حسب: قال قلت، سله كيف حسبه فيكم: مث قال لترمجانه، على الكذب لكذبت

أم من يتبعه أشرف الناس : قال، ال: قلت، فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن ما قال: قال، ال: قلت، آبائه ملك

هل يرتد أحد منهم عن : قال، ال بل يزيدون: قلت، أيزيدون أم ينقصون: قال، همؤبل ضعفا: قال قلت، همؤضعفا

قال ، فكيف كان قتالكم إياه:  قال،قلت نعم، فهل قاتلتموه: قال، ال: قال قلت،  دخل فيه سخطة لهدينه بعد أن

ال وحنن منه يف مدة ال ندري : قلت، فهل يغدر: قال ،يصيب منا ونصيب منه يكون احلرب بيننا وبينه سجاالً: قلت

  .فو اهللا ما أمكنين من كلمة أدخل فيها شيئاً غري هذه: قال أبو سفيان، ما هو صانع فيها

 مل نعب له عقالً وال رأياً: قلت، وكيف عقله ورأيه: قال، ال:  قلت:قال، فهل قال هذا القول أحد قبله: قال

ويأمرنا بالوفاء ،  وأن نعبد اهللا وحده ال شريك له،يأمرنا بالصالة والزكاة والعفاف: لت ق،فما يأمركم به: قال، قط

  .بالعهد وأداء األمانة

  ين إ: قل له: قال لترمجانه



٢٨٤

وسألتك هل كان ،  وكذلك الرسل تبعث يف أحساب قومها، أنه فيكم ذو حسبسألتك عن حسبه فزعمت

وسألتك عن أتباعه ، ن آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه وقلت لو كان م،يف آبائه ملك فزعمت أن ال

وسألتك هل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ، أضعفائهم أم أشرافهم فقلت بل ضعفائهم وهم أتباع الرسل

وسألتك هل يرتد أحد ،  أن ال فقد عرفت أنه مل يكن ليدع الكذب على الناس مث يذهب فيكذب على اهللافزعمت

وسألتك هل ،  وكذلك اإلميان إذا خالط هشاشة القلوب، أن الينه بعد أن يدخله سخطة له فزعمتمنهم عن د

وسألتك هل قاتلتموه فزعمت أنكم قاتلموه ،  وكذلك اإلميان حىت يتم،يزيدون أو ينقصون فزعمت أم يزيدون

وسألتك هل ،  تكون هلم العاقبة وكذلك الرسل تبتلى مث،ويكون احلرب بينكم وبينه سجاالً ينال منكم وتنالون منه

 فقلت لو ،وسألتك هل قال هذا القول أحد قبله فزعمت أن ال،  وكذلك الرسل ال تغدر،يغدر فزعمت أنه ال يغدر

  . قيل قبلهلقول أحد قبله قلت رجل أئتم بقولقال هذا ا

ولو أعلم أين ، ه منكمومل أكن أظن، فإنه نيب وقد كنت أعلم أنه خارج ن يكن ما تقول حقاًإ:  مث قال:قال

  .وليبلغن ملكه ما حتت قدمي، ولو كنت عنده لغسلت قدميه، هءأخلص إليه ألحببت لقا

  .فقرأه) صلى اهللا عليه وآله(مث دعا بكتاب رسول اهللا : قال

واهللا إنك :فقال، قد ابتدأ بنفسه ومساك صاحب الروم: هوذكر أن ابن أخ قيصر أظهر الغيظ الشديد وقال لعم 

ولقد صدق أنا صاحب ، أترى أرمي بكتاب رجل يأتيه الناموس األكرب وهو أحق أن يبدأ بنفسه، ف الرأيلضعي

  .الروم واهللا مالكي مالكه

 قلت :قال، فأمر بنا فأخرجنا، فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت األصوات عنده وكثر اللغط :قال أبو سفيان

   لقد :ألصحايب حني خرجنا



٢٨٥

صلى اهللا عليه (بأمر رسول اهللا  فما زلت موقناً: قال، نه ليخافه ملك بين األصفرإ، كبشةعظم أمر ابن أيب 

، من حممد حىت أسلمت  فما زلت مرعوباً: ويف بعض األلفاظ األخر،اإلسالم على  أنه سيظهر حىت أدخل اهللا)وآله

  . أصبح ملك الروم يهابه،بشة أيب كنأي عباد اهللا لقد أعظم أمر اب: وكنت أضرب إحدى يدي على األخرى وأقول

  

، وإقامة حكومة اإلسالم، واهللا املسؤول أن جيعله سبباً لنشر األحكام، وهذا آخر ما أردنا إيراده يف هذا الكتاب

  .)عليهم الصالة والسالم(حسب ما يرتضيه اهللا ورسوله واألئمة 

وجتعلنا فيها من الدعاة ، ا النفاق وأهلهوتذل ، تعز ا اإلسالم وأهله، نا نرغب إليك يف دولة كرميةإاللهم 

  .وترزقنا ا كرامة الدنيا واآلخرة، والقادة إىل سبيلك، لطاعتك

  .وصلى اهللا على حممد وآله الطيبني الطاهرين، واحلمد هللا رب العاملني

  .واحلمد هللا رب العاملني، وسالم على املرسلني، سبحان ربك رب العزة عما يصفون

  قم املقدسة مت بيد مؤلفه يف 

  حممد بن املهدي احلسيين الشريازي
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