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 كلمة الناشر
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
إن العوملة من حيث اللفظ هي من األلفاظ اجلديدة يف قاموس اللغة العربية، كما إهنا من 

اات املســتحد ة الك ــرية ال بــر  املصــطلحات ايدي ــة يف اــام اليــوم، وكــالو هــي مــن املو ــو 
والبهـــــــر ، والكبـــــــرية الصـــــــدة والســـــــمعة، يف اصـــــــر الـــــــارة والف ـــــــاء، ويف اصـــــــر االنرتنيـــــــ  

 واالرتباطات.
لكنها مع ما يبدو من حدا تها وجتددها ـ وبكل جوانبها الفكرية واالقتصادية، والسياسـية 

عوملــة الغربيــة بطابعهــا التوســعي واملدنيــة ـ ليســ  شــيياً جديــداً، وال أمــراً حاد ــاً، وإن كانــ  ال
العدواين، ومعناها االستعماري اخلفي شيياً جديداً، وأمـراً طاراـاً، إالأ أنأ العوملـة الصـحيحة الـ  
أرادها اهلل للبشر ال  جتمـع بـي النمـو واالادهـار، والعـدخ واألبـأق، بـدأت مـع بدايـة إرسـاخ 

كشجرة طيبةة صلةل ا بابةف عهر  ةا ها ، فهي متجارة و اربة جباور  األنبياء أويل الع م
هةةةةس السةةةةما 

، باإلســــأم وأبــــات تتبلــــور وتتكامــــل أسســــها مــــع بع ــــة نبينــــا  مــــد  (1)
يف مكــة املكرمــة قبــل أربعــة  والقــر،ن، فــلن الــوحي نــ خ الــحم رســوخ اهلل  مــد بــن ابــد اهلل 

جامعـاً لكـل األسـ  اشر قرناً باإلسأم مبشراً بالعوملـة الصـحيحة، وأنـ خ اليـق القـر،ن دسـتوراً 
ومجيــــع القوااــــد املمهــــدة وــــا  العوملــــة، وجعلهــــا شــــاملة لكــــل اجلوانــــ  الفكريــــة واالقتصــــادية 

 والسياسية واملدنية، وجامعة لكل اوامل النمو واالادهار، والعدخ واألبأق.
مــ ًأ: إن القــر،ن ايكــيم يــداو النــاس كــل النــاس إىل أصــلي رايســيي مــن أصــوخ العوملــة 

 داامتي مهمتي من دااامها وأركاهنا، إال ومها: كلمة التوحيد، وتوحيد الكلمة.الصحيحة و 
وبعبارة أبرة: إنق يـداوهم يف جانـ  العقيـدة إىل وحـدة االاتقـاد باملبـدأ وهـو اهلل اخلـالق 
الرااق، والعدخ ايكيم، الـاي بلـق اإلنسـان يف أحسـن تقـوم بـأ مشـري والمعـي، وال نـد  وال 

رب السةةةةةةماعاض عاارب عهةةةةةةا بين مةةةةةةا عرب  ن إل كةةةةةةم لواحةةةةةةد إشــــــريو فيقــــــوخ: 
                                                           

 .42اهيم: سورة إبر  (1)
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المشارق
 ومن املعلوم أن العقيدة الصحيحة هي األساس الرصي للعوملة الصحيحة. ،(2)

ــــد  كمــــا يــــداو يف جانــــ  العمــــل إىل االلــــاد واالنســــجام، والتكــــات  والتعا ــــد، وتوحي
عإن هةهه احم والتواصل فيقوخ: الكلمة الحم التقوة والف يلة، والحم الود واحملبة، والحم الرت 

صّهتكم صهة عاحدة عصنا رّبكم هاتقون
(3). 

وجعل داامة ها  األمة الواحدة، وامودها الفقري، متقومـا بنظـام اقتصـادي م يسـبق لـق 
م يل، ولن يأيت لـق نظـري، إنـق ال يشـبق االشـرتاكية، وال اا ـل الرأ اليـة، بـل هـو نظـام وحيـد يف 

منســجم مــع فطــرة اإلنســان واقلــق،  قــق لطموحــق و،مالــق، جــامع بــي نواــق، فريــد يف شــكلق، 
العدخ واألبأق، والنمو واالادهـار، ومـن الوا ـإ: إن توحيـد الكلمـة هـي أي ـاً الـركن الو يـق 

 اآلبر للعوملة الصحيحة.
إن القــر،ن ايكــيم جعــل  ــور هــاين األصــلي، ومركــ  هــاتي الــداامتي: القيــادة الواحــدة 

وحــدة هــي الواليــة هلل ايكــيم، بــالق اإلنســان، العــاري  صــايق، والــرحيم بــق،   وال اامــة امل
جعلها لبشر معصومي من اخلطأ واالشتبا ، ومن الظلـم واالسـتبداد، وهـم: النـك الكـرم  مـد 

ومن بعـد  أوصـيا   الطـاهرون اال نـا اشـر: أمـري املـؤمني اإلمـام الـي بـن أ   بن ابد اهلل 
 واـــربأ اـــنهم  م ايســـن،   اإلمـــام ايســـي، وحـــي اإلمـــام املهـــدي   اإلمـــا طالـــ  

عا تصموا بحبل اهلل جميعاً عال تفرقواحببل اهلل فقاخ: 
(4). 

انــد بيبتــق بــأن الواليــة يف امــن الغيبــة مفو ــة مــن قبلــق إىل  وقــد أبــرب اإلمــام املهــدي 
وة، والورع والف يلة، الاين يبنـون الفقهاء املراجع، اجلامعي لشرااط الفتوة، من العدالة والتق

أمــرهم الــحم التشــاور فيمــا بيــنهم، والــحم االهتمــام بشــؤون النــاس، والت ــحية مــن أجــل مصــا  
األمـــة ومنافعهـــا، ورفاههـــا وســـعاديا، ومـــن البـــديهي: إن القيـــادة العادلـــة، وامل ـــحية  نافعهـــا 

الصـحيحة، كقيـادة رسـوخ  ومصايها من أجل مصا  الناس ومنافعهم، هي  ور دااـرة العوملـة
 املستمدة من والية اهلل، واملؤيدة منق. واإلمام أمري املؤمني الي بن أ  طال   اهلل 

وهكاا م ين  القر،ن ايكيم ـ كما ارف  ـ  ور العوملة الصحيحة، وم يغفـل اـن أركاهنـا 

                                                           
 .9-2سورة الصافات:  (4)
 .94سورة املؤمنون:  (1)
 .101سورة ،خ امران:  (2)
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يــة وفــق نظامهــا، ودااامهــا، كمــا م يــن  التنشــية الــحم العوملــة الصــحيحة، وم يغفــل اــن الرتب
وذلو ان طريق التلقي النفسي، واإلحياء الروحي املستمر، ويف قال  التحية القر،نية والشـعار 

حــي يتطبأــع النــاس كــل النــاس بطــابع العوملــة « الســأم الــيكم ورمحــة اهلل وبركاتــق»اإلســأمي: 
األنانيــة، الصــحيحة، ويتكيفــوا بكيفيتهــا، وينســليوا مــن  ــيق الفرديــة، ويتيلصــوا مــن بنــاق 

وينطلقوا من و ـاق ايسـد وايقـد، واإل ـرة واالسـتبداد، إىل اـام األسـرة الواحـدة، ودنيـا البيـ  
 الواحد، الاي حيكم أجواء  التفاهم والتعاون، ويغطي  اء  احملبة والوداد.

إنأـــق فـــرا الـــحم النـــاس مجيـــع النـــاس: الصـــأة هلل الواحـــد األحـــد، و ـــا  الكيفيـــة الواحـــدة 
انــد املســلمي، وبلغــة واحــدة، وإىل قبلــة واحــدة، وشــعار واحــد وهــو: األذان، وبــدااء املعروفــة 

  وأهل بيتق  واحد وهو: طل  اوداية إىل طريق واحد مستقيم، يعين: طريق رسوخ اهلل 
كما جاء يف ايديث والتفسري، واجتناب بـري  مـن الطـرق املنحرفـة، وإهـداء السـأم والسـأمة 

 أنفسهم، والحم مجيع اباد اهلل الصايي. من اهلل الحم املصلي
وهكاا بقيـة مـا فـرا الـيهم مـن صـيام شـهر واحـد، وبصـورة واحـدة، وحـ  بيـ  واحـد، 
و ييـــة واحـــدة، ونســـو واحـــد، ووقـــ  واحـــد، وإىل بريهـــا مـــن الفـــراا  الروحيـــة واملعنويـــة، أو 

اإلنسـان الـحم االنسـجام يف املاليـة واالقتصـادية ـ كـاخلم  وال كـاة، واجل يـة واخلـرا  ـ الـ  تـر أ 
 نظام العوملة الصحيحة، وتدربق الحم التكيأ  وفقها.

إذن: فالعوملــة الصــحيحة هــي العوملــة الــ  جــاء  ــا اإلســأم، وداــا إليهــا القــر،ن، وبلأــ  وــا 
وهــي وحــدها العوملــة الــ  تســتطيع أن تلــك حاجــات اإلنســان  وأهــل بيتــق  رســوخ اهلل 

 الدنيا واآلبرة..املعاصر، وتسعد حياتق يف 
هو من جممواة مؤلفات  احة املرجع الديين األالـحم ،يـة  )الفقه: العولمة(وهاا الكتاب 

كتابــاً وهـــو  ــمن املوســـواة   1490اهلل العظمــحم اإلمــام الشـــريااي )قــدس ســر ( الـــ  جتــاوات 
رب يف جملداً، وقـد كتبـق إشـارة إىل مـا اتـاا بـق اإلسـأم مـن سـبقق الغـ 160الفقهية ال  بلغ  

طــــر  كــــل األمــــور التقدميــــة واي ــــارية، وبأحســــن صــــيغة اكــــن طــــر  ذلــــو األمــــر اي ــــاري 
التقدمي، كما طر  صيغة العوملة الصـحيحة الـ  ال قيـاس وـا  ـا طرحـق الغـرب، وةـن مسـامهة 
منــا يف نشــر ال قافــة اإلســأمية الراقيــة وإبنــاء املكتبــة العلميــة ال اهــرة، قمنــا بطبــع هــاا الكتــاب 

   راجي من اهلل التوفيق والقبوخ، إنق  يع جمي .ونشر 
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 كلمة 

 هركز اإلهام الشيرازي
 عالدراساض للبحوث

 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

العوملة، هي الق ية ال  ك ر ايـديث انهـا ـ فجـأة ـ لـي  فقـط الـحم املسـتوة األكـاداي، 
وإمنـــا أي ـــاً الـــحم مســـتوة أجهـــ ة اإلاـــأم والتيـــارات السياســـية والفكريـــة امليتلفـــة، وال نعـــدو 

الـ  تتحـدع اـن املو ـوع، وم  ايقيقة إذا قلنا: إن هنالو سيأً أشـبق بالطوفـان يف األدبيـات
يعــــد األمــــر يقتصــــر الــــحم مســــامهات االقتصــــاديي، والمــــاء السياســــة، أو املهتمــــي بالشــــؤون 
العامليــة، بــل تعــدة األمــر ليشــمل مســامهات االجتمــاايي والفأســفة واإلاأميــي والفنــاني، 

 والماء البيية والطبيعة.
غويــة ذات م ــمون دينــاميكي، يشــري إىل العوملــة يف مفهومهــا العــام كمــا تــدخ الصــيابة الل

امليـــة مســـتمرة يف التحـــوخ والتغيـــري، فعنـــدما نقـــوخ اوملـــة النظـــام االقتصـــادي أو اوملـــة الـــنظم 
السياســــية، أو اوملــــة ال قافــــة، فــــلن ذلــــو يعــــين لــــوخ كــــل منهــــا مــــن اإلطــــار القــــومي لينــــدم  

يف مفهومها العام الحم أهنا ويتكامل مع النظم األبرة يف إطار ااملي، لالو ينظر إىل العوملة 
اجتـا  متنــام يصــبإ معـق العــام دااــرة اجتماايـة وسياســية واقتصــادية و قافيـة تتأشــحم يف دابلهــا 
ايــــدود بــــي الــــدوخ، لــــالو اكــــن تعريــــ  العوملــــة بأهنــــا: التــــدابل الوا ــــإ ألمــــور االقتصــــاد 

ســــية للــــدوخ ذات واالجتمــــاع والسياســــة وال قافــــة والســــلوك دون ااتــــداد يــــاكر بايــــدود السيا
الســيادة أو االنتمــاء إىل وطــن  ــدد أو إىل دولــة معينــة، يف حــي أن هنــاك مفهــوم للعوملــة يركــ  
الحم أهنا: مصطلإ بدأ لينتهي بتفري  املواطن مـن وطنيتـق وقوميتـق وانتمااـق الـديين واالجتمـااي 

 ايل العاملي.والسياسي. والعوملة باملعىن الراا : هي درجة من درجات تطور النظام الرأ 
المـــاء التـــاريو يقولـــون: إن العوملـــة الغربيـــة ليســـ  بـــاهرة جديـــدة بـــل أن بـــدايايا األوىل 
ــــالتطور  بــــدأت مــــع بــــدء امليــــة االســــتعمار الغــــر  آلســــيا وإفريقيــــا واألمــــريكيتي   اقرتنــــ  ب
ق التجاري ايديث ألوروبا، األمر الاي أدة إىل نظـام اـاملي متشـابو ومعقـد ينـادي ويـروأ  لـ
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العديد من املفكرين والعلماء والفأسفة، فأ برابة من مسامهات هؤالء العلماء واملفكرين مـن 
اقتصـــاديي وسياســـيي وفأســـفة، ألن ق ـــية العوملـــة وـــا مـــن اجلوانـــ  وال وايـــا الك ـــري  ـــا ي ـــري 
اهتمــام كــل هــؤالء باصــة وأن كــل كاتــ  اــادة مــا يركــ  لليلــق الــحم جانــ  معــي مــن العوملــة، 

اجلان  االقتصادي أو االجتمااي أو ال قايف أو السياسي أو اإلاأمي وبـري ، لـاا يوجـد  م ل
اآلن مـــا يشـــبق التيصـــ  يف تنـــاوخ العوملـــة، ومـــن النـــادر أن تـــد كاتبـــاً أو مرجعـــاً يتناووـــا مـــن 
جوانبهـــــا الفقهيـــــة،   يتطـــــرق إىل اجلوانـــــ  األبـــــرة دون أن يكـــــون الـــــحم حســـــاب املســـــتوة 

لإلمـــام الســـيد  مـــد ايســـيين  )هقةةةه العولمةةةة(بالتحليـــل، بيـــد أن كتـــاب  العلمـــي، أو العمـــق
ــــق اســــتطاع جبــــدارة  ــــق( يفــــيء اســــت ناء يف هــــاا اجملــــاخ، ألن  احت الشــــريااي )تغمــــد  اهلل برمحت
ومو ــــواية أن حيــــيط بق ــــية العوملــــة مــــن جوانبهــــا امليتلفــــة، مــــن بــــأخ ر يــــة اميقــــة  اقبــــة 

 ن اة إنسانية. وموسواية وااية إسأمية متح رة، ذات
وةــن اليــوم يف أمــ  اياجــة إليهــا انــد تنــاوخ هــا  الق ــية، بعــد أن افســد االقتصــاديون 
والتكنولوجيـــون مفهـــوم العوملـــة، وبعـــد أن  ـــيقوا أفـــق الفهـــم ايقيقـــي وـــا، مـــن بـــأخ الطـــابع 

 السطحي والداااي الاي متحورت بع  كتابايم حوخ هاا املو وع.
حـظ يف كتـاب )فقـق العوملـة( القـيأم، أن اإلمـام الشـريااي ومهما يكن مـن أمـر، فسـوي نأ

)قـدس ســر ( قــد أشــار إىل جممواــة مــن الطروحــات املهمــة الــ  تســتحق التأمــل والتفكــري لفهــم 
ق ــية العوملــة مــن منظــور إســأمي ح ــاري متطــور  تلــ  اــن املنظــور ال ااــ  الــاي بالبــاً مــا 

 تطرحق الينا وساال اإلاأم امليتلفة.
  الطروحـــات هـــو أن العوملـــة الصـــحيحة هـــدي إنســـاين ال بـــىن انـــق إال بنشـــر  وأوخ هـــا

وتعميمــق، وال طريــق لإلنســانية أمامهــا إال بالــدبوخ فيهــا واالنتمــاء إليهــا، المــاً بأنــق م يكــن 
وأبـات  الدبوخ فيها قد بدأ يف ها  األيـام، بـل كـان مـع بدايـة إرسـاخ األنبيـاء أويل العـ م

أ اهـد الرسـالة اإلسـأمية، فـلن الـدين اإلسـأمي اينيـ  أوخ مـن جـاء تتبلور وتتكامل منا بد
بأسـ  العوملــة الصــحيحة، وبلأـ  وــا وداــا إليهـا، ألن اهلل ســبحانق وتعــاىل وجأـق اإلنســان وفطأــر  
الــــحم العوملــــة وأرســــل إليــــق نظامــــاً اامليــــاً حيمــــل طــــابع الكونيــــة يف فكــــر  و قافتــــق ويف اقتصــــاد  

 مفهوم العوملة اإلسأمية.وسياستق، ومن هنا تكوأن 
فكــــان الــــدين اإلســــأمي اينيــــ  أوخ مــــن طــــر  فكريــــا الصــــحيحة، وأوخ مــــن بــــىن مــــن 
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مفهومهــا نظامــاً اقتصــادياً ســليماً، وأوخ مــن جــاء  ســتل مايا ومقوأمايــا، وأوأخ مــن بــىن أسســها 
ة العوملـة الصـحيح ومـن بعـد  أهـل البيـ   وأحكم قواادها وقد طبأق الرسوخ األاظم 

الــــ  جــــاء  ــــا اإلســــأم، وحققــــوا نظــــام اقتصــــادها الســــليم، وســــعوا لتبنيهــــا ولديــــد مســــارها 
 ومعاملها..

فجعلــــوا بــــأمر اهلل تعــــاىل.. الــــدين واحــــداً، واملعبــــود واحــــداً، والكتــــاب واحــــداً، واالقتصــــاد 
دة واحـــداً، والتـــاريو واحـــداً، والقبلـــة واحـــدة، والســـنأة واحـــدة.. والشـــريعة واحـــدة، واللغـــة واحـــ

 ومشرتكة بي اجلميع،  ا حيقق األسرة الواحدة والبي  الواحد.
الــــــحم إطــــــأق أســــــ  العوملــــــة  واألامــــــة األطهــــــار  فقــــــد دأب الرســــــوخ األاظــــــم 

الصـحيحة وتطبيقهـا حبكمــة االيـة كانــ  باسـتطااتها تغطيـة كــل العـام بظــأخ رمحتهـا وجنــا  
وا وصـادروا كــل شــيء  الرســوخ اـدوا، بــري أن ايكـام بــري الشــرايي الـاين الــوا منـرب  بــريأ

، وبدلوا كل ما اسـتطااوا تبديلـق فَحرمـوا العـام مـن رمحـة العوملـة الصـحيحة جاء بق الرسوخ
 وادوا  بالشكل املطلوب.

نعم إن رسالة اإلسأم رسالة ااملية، ألن اإلسأم م يكن يوماً للعـرب وحـدهم، وم يكـن 
ورســـالتق  تعـــاىل وهـــو يصـــ  رســـولق الكـــرم القـــر،ن لقـــريا وحـــدها، حـــي قـــاخ ســـبحانق و 

عها صرسلناك إال رحمة للعالميناملباركة: 
(9). 

ويف جانــ  ،بــر يصــ  ســبحانق وتعــاىل القــر،ن الكــرم الــاي هــو دســتور الســماء ألهــل 
إن هو إال ذكر للعالميناألرا 

(6). 
سـأم جـاء ومن هنا فلن ايديث ان العوملة اإلسأمية حـديث اميـق يف جـوهر ، فـلن اإل

 ا منا أيامق األوىل، ومـن حـي بـ وس  سـق املنـرية الـحم الكـون، حيـث تتجلـحم الرسـالة العامليـة 
وتت إ العوملة ال  جاء  ا اإلسأم رمحة للنـاس، كـل النـاس، ولـي  لطبقـة باصـة كأصـحاب 

 االست مارات والبنوك الاين ال يرون إال مصايهم وال يعملون إال من أجل منافعهم.
وأهـــل بيتـــق   ـــافة إىل أنـــق يســـتفاد مـــن األحاديـــث الكراـــة املرويأـــة اـــن رســـوخ اهلل باإل
مقومات العوملة اإلسأمية، فرتة خماطبتها لكل العـام، بـأ حـر ، وباصـة فيمـا  الطاهرين 

                                                           
 .101سورة األنبياء:  (9)
 .102سورة يوس :  (6)
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 ــ  التماســو والــرتابط االجتمــااي، والتحابــ  والتــوادد العــاطفي، ولويــل اجملتمــع اإلنســاين 
صــغرية واحــدة يســودها ايــ  واينــان والرمحــة واإلحســان، فنــرة الرســاال الــ  الكبــري إىل أســرة 

إىل ر ســاء العــام يــداوهم فيهــا إىل اإلســأم، ليســلموا يف دنيــاهم  بع هــا الرســوخ األكــرم 
و،بـــريم، وينـــارهم ااقبـــة التمـــرأد واالســـتبداد، وحيملهـــم أواار راايـــاهم وشـــعو م إن هـــم بقـــوا 

ا يفصإ ان داويم إىل االنتماء إىل األسرة الواحـدة والبيـ  الواحـد الحم كفرهم، إىل بريها  
يرااــي باإل ــافة  والفكـر الواحــد أال وهـو التوحيــد، وبيـ  العــدخ واحملبـة، وكــان رسـوخ اهلل 

إىل العبارات األدبية والكأمية يف رساالق األبعاد التبليغية، واألهداي السياسـية والدبلوماسـية، 
انتصار اإلسأم وانتشار  وبسط دولتق العادلـة ونفـوذ  ايكـيم الـحم خمتلـ   وأدت بالنتيجة إىل

بقــاع األرا، ومــن هنــا البــد مــن التأكيــد الــحم اامليــة الــداوة اإلســأمية مــن بــأخ تليــي  
ــــق إال اهللرو  الرســــالة اإلســــأمية يف شــــعار التوحيــــد  وهــــاا هــــو ســــر الــــو اإلســــأم  ال إل

ســــاس األيديولوجيــــة اإلســــأمية املتمركــــ ة يف ذلــــو الشــــعار واطااــــق العــــاملي، وال ريــــ  يف أن أ
اخلالد اتلو أروع وأقـوة إمكانيـة للعامليـة الـحم املـدة املتواصـل، وكـالو فـلن انتشـار اإلسـأم 
ــة مــن الشــعوب يف أك ــر منــاطق املعمــورة هــو مصــداق بــارا ووا ــإ  وبســراة فااقــة ورببــة ملحأ

ســان، وبكــل أبعادهــا الفكريــة وال قافيــة والدينيــة للعوملــة اإلســأمية الــ  تنســجم مــع فطــرة اإلن
والتعبدية والسياسية والعسكرية واالقتصادية والتجارية وبري ذلو مـن األبعـاد اييويـة األبـرة، 

بــأمر مــن اهلل  فهــي ن اــة إنســانية، وطريقــة فطريــة بشــرية، َداأــم أساســها الرســوخ األاظــم 
 اوجاجات اجلاهلية.تعاىل مع تقوم منق للمنحدرات االجتمااية واال

عجعلنةةاكم وقــد صــرأ  بــالو القــر،ن الكــرم وداــا إليــق يف ،يــات متعــددة كقولــق تعــاىل: 
شعوباً عقبائل لتعارهوا إن صكرهكم  ند اهلل صتقاكم

(7). 
عها صرسلناك إال كاهة للناسوقولق تعاىل: 

(8). 
إن ههه صهتكم صهة عاحدةوقولق سبحانق وتعاىل: 

(5). 
انق وتعاىل جعل أمق املسلمي أمة واحدة، وجعـل وـا ح ـارة اريقـة، وأسـلوباً إن اهلل سبح

                                                           
 .11سورة ايجرات:  (1)
 .48سورة سبأ:  (8)
 .54سورة األنبياء:  (5)
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 جديداً يف األمور ايياتية ومنهجاً حدي اً يف الشؤون االقتصادية.
 هيزاض العولمة اإلسالهية

يف هاا  وهنا البد من تو يإ أهم مي ات العوملة اإلسأمية ال  طرحها اإلمام الشريااي
 و يف خمتل  األصعدة والعديد من اجملاالت:الكتاب القيأم وذل

 : اإلطار النظري:1
إن املفهوم الـديين أو الـوااع اإلسـأمي اإلوـي، يهـاب النفـوس، ويطبـع الـحم القلـوب  بـة 
اآلبـــرين، وإيصـــاخ النفـــع إلـــيهم، ودفـــع ال ـــرر والشـــر اـــنهم، ألن اإلســـأم ديـــن  ـــاوي جـــاء 

 و واات البشرية.لريسم سعادة اإلنسان، ولي  مو وااً من امل
 : اإلطار التطبيقس:2

من املؤكد واليقي أن العوملة اإلسأمية قادرة الحم رفاهية وإرباد حياة البشر، وإسـعاد بـين 
اإلنسان دنياً و،برة، فالعوملة اإلسأمية هي وحدها من بي اجلميع، اجلامعة للنمو واالادهار، 

بــــري  واإلمــــام أمـــري املـــؤمني   والعـــدخ واألبـــأق للبشـــرية مجعــــاء، وتـــاريو رســـوخ اهلل
 شاهد الحم ذلو.

 : اإلطار االقتصادي عالمعنوي عااخالقس:3
إن اـــــدم االحتكـــــار هـــــو ميـــــ ة جوهريـــــة لأقتصـــــاد اإلســـــأمي، وكـــــالو ب ـــــوع النظـــــام 
االقتصادي وتأطري العمـل التجـاري يف اإلسـأم ألحكـام الـدين وقـواني الشـرع اينيـ ، واليـق 

ادية اإلسأمية محل  بي جواةهـا كـل مقوأمـات اي ـارة والسـعادة والتقـدم فلن العوملة االقتص
والرقــــي واالادهـــــار والتطـــــور، ونفـــــي الفقـــــر وايرمـــــان، فهـــــي تشـــــتمل الـــــحم ايكومـــــة الشـــــراية 
واالقتصاد األمي، والقواني املالية العادلة، والوحـدة العامليـة بكـل أبعادهـا اي ـارية م ـافاً إىل 

 الراقية، والقوااد األبأقية التقدمية.اآلداب اإلنسانية 
واليــق فأبــد لنــا ةــن املســلمي مــن تــرك السياســات االقتصــادية ال ــيقة، الــ  ال متــ  إىل 
اإلســـــأم بصـــــلة، والعمـــــل الـــــحم سياســـــة التكتـــــل االقتصـــــادي اإلســـــأمي ال ـــــيم، ملواجهـــــة 

بوخ يف النظـام العـاملي التكتأت االقتصادية العمأقة، والبـد مـن ابتنـام الفرصـة وانتهااهـا للـد
اجلديــد: العوملــة، ولــديها بشــكل إيفــا  وذلــو بو ــع أســ  التعــاون االقتصــادي اإلســأمي 
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 و،راء  يف نظام اقتصادي كامل وشامل.
يؤكـــد الـــحم حتميـــة إرســـاء أســـ  لنظـــام اقتصـــادي  وهنـــا تـــرة  احـــة اإلمـــام الشـــريااي 

مي وهدفق العـدخ واألبـأق، فيحـددها اوملي إسأمي متطور بايتق الرفاهية واالادهار للمسل
 )قدس سر ( باألس  التالية:

   طر  أصوخ االقتصـاد اإلسـأمي املسـتنبط مـن القـر،ن والسـنة النبويـة الشـريفة، وداـوة
كل اقتصاديي العـام إىل مدارسـتق ومااكرتـق، وإيفـاد أف ـل الطـرق إىل تطبيقـق وتنفيـا ، واليـق 

رتق يف إنقاذ البشرية من الفقر، وإرباد العـيا للجميـع، فلن االقتصاد اإلسأمي قد أ ب  جدا
وهو اليوم قـادر الـحم لقيـق أمنيـات النـاس يف اييـاة ألنـق قـانون السـماء الـاي جـاء بـق الـوحي 

 إلنقاذ أهل األرا.
   البد من وجـود مركـ  إسـأمي اقتصـادي اـاملي، يقـوم بتقيـيم السـبل التطبيقيـة واقـرتا

ــــد االبتأفــــات السياســــات االقتصــــادية اإلســــ أمية، ويســــعحم هــــاا املركــــ  الــــحم لجــــيم ولدي
املوجـــودة، وي ـــم هـــاا املركـــ  العديـــد مـــن بـــرباء االقتصـــاد اإلســـأميي للتفكـــري يف األســـالي  

 والسياسات االقتصادية اإلسأمية يف بل املتغريات الدولية والعاملية.
  فية الــ  لــال  القــواني العمــل اجلــاد الــحم تعــديل السياســات املاليــة والنقديــة واملصــر

والسياسات اإلسأمية وجعلها تتوافق مع االقتصاد اإلسأمي القـوم، وكـالو لريـر املبـادالت 
التجاريـــة مـــن كـــل القيـــود وامل ـــايقات، م ـــل انتقـــاخ اناصـــر اإلنتـــا  واملنتجـــات واألشـــياص، 

، فـــأ مجـــارك وال ورأس املـــاخ املـــؤطر بلطـــار االقتصـــاد اإلســـأمي فيمـــا بـــي البلـــدان اإلســـأمية
 راا ، باإل افة إىل حرية امللكية الشيصية وحرية مجيـع أنـواع الكسـ  والتجـارة يف إطارهـا 

 اإلسأمي الصحيإ.
  التأكيــد الــحم قيــام ســوق إســأمية مشــرتكة لــرأس املــاخ وحركتــق الــحم مســتوة البلــدان

أقتصــاد، واالرتقــاء وو ــع إطــار تطبيقــي يــتأءم مــع املتغــريات اياصــلة يف األســواق العامليــة ل
 بالقدرات البشرية واإلمكانات التقنية، وذلو الحم مستوة البلدان اإلسأمية.

  العمل الحم استشراي ،فاق املستقبل، ورسم صورة مستقبلية ملوقع البلدان اإلسأمية
يف اخلريطــة االقتصــادية الدوليــة، ولديــد مفهــوم معــي ل مــن االقتصــادي اإلســأمي، والعمــل 

الحم الوصوخ إىل االكتفـاء الـاايت االقتصـادي يف البلـدان اإلسـأمية، وو ـع أسـ  لبنـاء اجلاد 
القدرة التنافسية، الماً بـأن التنـاف  التجـاري والصـنااي يعـد كمـا هـو معلـوم مـن أهـم اناصـر 
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التنميــة الشــاملة يف البلــدان اإلســأمية، كمــا يلــ م الســعي لأســتفادة مــن التجــارب االقتصــادية 
  جما ة العوملة، فلن العوملة اإلسأمية هدفها و ورها رفاهية وإسعاد حياة البشر.العاملية يف

 العولمة الغربية
هنا يتبادر إىل األذهان السؤاخ التايل، ما هي العوامل ال  أدت إىل إبراا العوملة الغربيـة يف 

 الوق  ايايل؟.
شــرتاكية يف الــدابل وتفكــو إن العوملــة الغربيــة بهــرت بعــد اهنيــار الشــيواية، وانفجــار اال

اليمـــي التقليـــدي، فيرجـــ  الليرباليـــة اجلديـــدة باســـم العوملـــة لتغـــ و الـــدوخ، وتـــداو إىل حريـــة 
انتقاخ رأس املاخ، وإلغاء ايواج  اجلمركية، وتطـيإ باألنظمـة لتع يـ  حريـة املبـادالت التجاريـة، 

إىل تبااـد بـي النشـا   وذلو لصيأ للربإ األك ر ولـو كـان الـحم حسـاب اآلبـرين،  ـا أدة
مليـــار دوالر تـــدبل العمليـــات اليوميـــة الـــحم  1900املـــايل والنشـــا  االقتصـــادي، فمـــن أصـــل 

% فقــط يوبــ  الكتشــاي  ــروات جديــدة، وياــَدوأر البــاقي يف إطــار 1الصــعيد العــاملي هنالــو 
املاليـة، امل اربات، إذن هـي مشـروع أيـديولوجي لليرباليـة جديـدة و يقـة الصـلة  نطـق الرأ اليـة 

ال تتطور وال جتدد ،ليايا أو تتقدم إال بفعل التنـاق  اياصـل مـا بينهـا وبـي تقـدمها وتطورهـا 
مــن جهــة، ومــا بــي التهمــيا اياصــل، ســواء الــحم مســتوة الدولــة الواحــدة، أم الــحم املســتوة 
العــاملي، ذلــو التهمــيا الــاي تــم انــق االســتقطاب الصــارل لل ــروات والــدبوخ، إىل جانــ  

م ها  الظاهرة مع اتساع باهرة الفقر والبطالـة سـواء يف املراكـ  الرأ اليـة األساسـية، أم يف تأا 
األطراي، وهي ال تتيا شكل ف اء اقتصادي ااملي يقـوم الـحم االاتمـاد املتبـادخ كمـا يـاـَروأ  

ب الاي وا، إمنا تربا ها  العوملة بوصفها صراااً جتارياً ومالياً قاسياً، ي يد من حدتق االستقطا
يؤدي بدور  تعميق اووأة يف مستوة التطور بي الشماخ واجلنوب، والشرق والغرب إىل جان  

 املشكأت االجتمااية يف بلدان العام أمجع.
إالأ أن جوهر العوملة الغربية، ال يكمن يف مظهرها، بقدر ما هو كـامن يف م ـموهنا، فلهنـا 

ولوجي للأيرباليــة اجلديــدة الــ  ترتكــ  الــحم قــواني مت ــل املشــروع الغــر  ايامــل للمشــروع األيــدي
حريــة الســوق وايريــة املطلقــة النتقــاخ الب ــااع واألمــواخ واألشــياص واملعلومــات وال قافــة اــرب 
ايــدود، دون أيأــة قيــود لتحصــيل الــربإ األك ــر، إىل جانــ  تقــوم أســعار الصــري وإاالــة القيــود 

 ان النظام املصريف.
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ها ال قايف، الاي يبدو أك ر قتامة من جانبها االقتصادي والسياسـي، وللعوملة الغربية جانب
وإن كــــان مكمــــأً لــــالو اجلانــــ ، فالعوملــــة ال قافيــــة يــــدي إىل الســــيطرة الغربيــــة الــــحم ســــاار 
 قافـــات العـــام، مســـتفيدة مـــن وســـاال االتصـــاخ والتكنولوجيـــا املتقدمـــة الـــ  تنشـــر بواســـطة مـــا 

ســعة،  قافــة الســوق واالســتهأك بواســطة الصــوت والصــورة متلكــق مــن إمرباطوريــات إاأميــة وا
الــحم حســاب القــراءة والكتــاب، فتســعحم إىل تكــري  جديــد مــن املعــايري الــ  ترفــع مــن القيمــة 
النفعية والفردانية والن وع املادي والغراا ي اجملرد من أي  توة إنساين، وهنا نأحظ أن العوملـة 

تعكـــ  إرادة اويمنـــة الـــحم العـــام، مت ـــل  قافـــة االبـــرتاق، ال قافيـــة الغربيـــة بوصـــفها أيديولوجيـــة 
 عىن التطبيع مع اويمنة وإشـااة االستسـأم لعمليـة االسـتتباع اي ـاري الـاي يشـكل اوـدي 
األوخ واألبري للعوملة ال قافية، ها  العوملة ال  يدي إفراس اووية اجلماايـة مـن  تواهـا وتـدفع 

إ ـافة ل امهـا مـوت األيـديولوجيات كمـا تؤكـد وتسـوأس هـاا  إىل التفتي  والتشتي  من جهة،
 الشكل اجلديد من السيطرة واويمنة من جهة أبرة.

ومنا املية الرتوي  للعوملة، ت ـار مسـألة هـي الـحم جانـ  مـن األمهيـة، فمـن املسـتفيد مـن 
 سيادة العوملة الحم العام؟.

 اليــة العامليــة املعاصــرة، وتكــون بطــاء إن العوملــة باإل ــافة إىل أهنــا تــأيت رداً الــحم أامــة الرأ
للمشرواات األمريكية يف اويمنة الحم العام، البد أن لقق ها  العوملـة منـافع جلهـات أبـرة 
أي ــاً، فـــلن الــتمعأن يف هـــا  املســألة يفعلنـــا نصــل إىل اســـتنتا  بــأن هنـــاك مســتفيدين ،بـــرين، 

ة هي بأ شو من أهم املستفيدين فالشركات متعددة اجلنسيات واملافيات وايركات الصهيوني
 من العوملة الغربية يف جتليايا املالية واالقتصادية وال قافية والسياسية.

فالشــركات متعــددة اجلنســـيات تريــد أن يكـــون العــام بأمجعــق مســـرحاً لنشــاطها، وتريـــد أن 
وقد تبيأ  تدبل ولر  من وإىل خمتل  دوخ العام هيَّ وب ااعها وأمواوا، بأحدود وال قيود،

م، بتوقيــع اتفاقيـة )الغــات( اجلديــدة، 1552مـن متابعــة مفاو ـات األربــواي الـ  انتهــ  اـام 
وإقامــة املنظمــة العامليــة للتجــارة، الــدور اياســم ملنــدو  الشــركات متعــددة اجلنســيات يف إقــرار 

خ حــي هــا  االتفاقيــة، وال شــو أن املافيــات يهمهــا أي ــاً انفتــا  الســوق، وحريــة حركــة األمــوا
إذا كــان الــحم حســاب اآلبــرين، لــاا فهــي صــاحبة مصــلحة يف ســيادة قــواني العوملــة الغربيــة، 

م، الـاي تنـاوخ تنـامي دور اجلراـة 1555والبد هنا من اإلشارة إىل تقرير التنميـة البشـرية لعـام 
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ة رأس املنظمة يف العوملـة الغربيـة، فلهنـا تتـيإ فرصـاً جديـدة وم ـرية جملرمـي العـام مـن بـأخ حركـ
املــاخ وبفــ  ايــواج  أمــام التجــارة الدوليــة، وانتقــاخ الســلع اــرب ايــدود، كمــا أن اال ــطراب 
النـــاجم اـــن االهنيـــار االقتصـــادي الـــاي تســـببق العوملـــة  لـــق أفواجـــاً مـــن العـــاطلي والصـــايي 

 لأستغأخ من جان  الشركات متعددة اجلنسيات.
ملا ــي املتــوحا للرأ اليــة يف فجــر شــبا ا وتبــدو قتامــة املســتقبل الــ  ســتكون صــور  مــن ا

 إذا ما سارت األمور الحم منواوا الراهن.
حينهــا نــرة  احــة اإلمــام الشــريااي )قــدس ســر ( ينطلــق مــن هــاا التشــيي  يف اجلــوهر 
الفكري الاي يكوأن أسـاس فكـر  يف مسـاال العوملـة حيـث يشـري إىل أن يف بـل العوملـة الغربيـة 

الـاين اكـنهم العمـل وايصـوخ الـحم الـدبل والعـيا يف ربـد  % مـن السـكان40هناك فقط 
% فتم ـل يف نظـريم السـكان الفاا ـي اـن اياجـة، وإااء هـاا 80وسأم، أما النسبة الباقية 

التـــدهور ايـــادع يف أو ـــاع الطبقـــة الوســـطحم والعمـــاخ وخمتلـــ  الشـــرااإ االجتماايـــة  ـــدودة 
عوملة ما هـو إال نتيجـة حتميـة بلقتهـا سياسـات الدبل، را  اإلمام يؤكد بأن هاا النوع من ال

معينــة بــواي وإرادة ايكومــات والربملانــات الــ  وقعــ  الــحم القــواني الــ  طبقــ  السياســات 
الليرباليــــة اجلديــــدة، وألغــــ  ايــــدود وايــــواج  أمــــام حركــــات تنقــــل ر وس األمــــواخ، وســــحب  

توقيع الــحم اتفاقيــة )الغــات( الــ  املكاســ  الــ  حققتهــا الطبقــة الوســطحم والعمــاخ، وانتهــاًء بــال
ســتتوىل توقيــع العقوبــات الــحم مــن ال يــاان لسياســة حريــة التجــارة، ففــي كــل هــا  األمــور م 
تكن هناك حتميات ال اكن جتنبها بل إرادات سياسية، وااية  ـا تفعـل واـربت اـن مصـلحة 

 الشركات دولية النشا .
يف كتابـق )فقـق العوملـة( والـ  تـدخأ  ي ومن الطروحات القيمة ال  ار ـها اإلمـام الشـرياا 

الحم ابقرية  احتق ودقة فهمق ولليلق ل و اع ال  سادت العام هو أنق مع منو العوملة ي داد 
 198تركيــ  ال ــروة، وتتســع الفــروق بــي البشــر والــدوخ اتســاااً رهيبــاً ال م يــل لــق  نأحــظ أن 

مليـار مـن سـكان األرا، أي مـا ي يـد  4.9لكـق مليارديراً يف العام اتلكون  روة ت اهي ما ا
% مـن 89% من دوخ العـام تسـتحوذ الـحم 40قليًأ الحم نص  سكان العام، وأن هنالو 

% مـن جممـوع 89% مـن التجـارة العامليـة، واتلـو سـكاهنا 82النات  العاملي اإلمجايل، والحم 
ت ،بـر دابـل كـل دولـة، حيـث املدأبرات العاملية، هاا التفاوت القاام بي الـدوخ يواايـق تفـاو 
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تســتأ ر قلأــة مــن الســكان بالشــطر األاظــم مــن الــدبل الــوطين وال ــروة القوميــة، يف حــي تعــيا 
 أبلبية السكان الحم اواما.

ـــل  احتـــق الكـــأم حـــوخ هـــاا النـــوع مـــن العوملـــة، فقـــد حســـم اجلـــدخ بـــي  وبعـــد أن يفصأ
وخ: إن منـوذ  اي ـارة الـاي ابتكـر  الباح ي واملفكـرين بتحليلـق الـدقيق وـا  الظـاهرة حـي يقـ

الغـــرب م يعـــد صـــاياً لبنـــاء املســـتقبل، أي لبنـــاء جمتمعـــات قـــادرة الـــحم النمـــو واالنســـجام مـــع 
الفطرة والبيية ولقيق توايع اادخ لل روة والدبل، ويعتقد )قدس سر ( أن الدااية املفرطـة وـاا 

حس  رأي اإلمـام امليـة نـوع لـوخ النموذ  كان  ج ًء من ايرب الباردة، وواا تسود اآلن 
تار ي بأبعاد ااملية وا حة، ينعدم فيها التقدم والرباء، ويسود التـدهور االقتصـادي والتـدمري 

 البييي، واالةطا  ال قايف، يف  وء ح ارة التنميط ال  تسعحم العوملة الغربية لفر ها.
يقـة بالعوملـة الغربيـة والـ  ويرة  احتـق ق ـية الـحم جانـ  كبـري مـن األمهيـة، ووـا اأقـة و 

تكش  حقااق يتغافل ان إ اريا الك ري مـن البـاح ي الغـربيي وأهـل السياسـة أال وهـي ق ـية 
النمــو املطــرد للبطالــة، ومــا يــرتبط  ــا مــن تقلــي  يف قــدرة املســتهلكي واتســاع دااــرة احملــرومي، 

ــَ  تــأ ري الــرك  احملمــوم وراء األربــا  املرتفعــة الــ  أصــب ح  تتحقــق يف األســواق النقديــة فَتح 
واملالية للبع  فقط، راح  القطااات تتناف  وتتصارع من أجل بف  كلفة اإلنتا ، وكـان 
التنــــاف   ــــارياً وال ــــغط شــــديداً الــــحم انصــــر العمــــل للوصــــوخ إىل مســــألة األجــــور إىل أد  

 مستوة  كن. 
عـدوا اـن أامـاوم، بعـد وحيدد اإلمام )قدس سر ( بأن هاا األمر م يقتصـر الـحم الـاين أاب

أن حلــ  اآلالت ايدي ــة واملتطــورة مكــاهنم يف مواقــع اإلنتــا  املــادي، بــل امتــد األمــر ليشــمل 
أي ــاً مهــن الطبقــة الوســطحم حيــث تولــ  امليــات إاــادة هندســة انصــر العمــل، واالســتيدام 

  كـان املوسع ألجه ة الكومبيوتر مهمة االستغناء ان اشرات اآلالي من الوباا  واملهن ال
يقوم  ا هـؤالء، وكانـ  ماحبـة العمالـة قاسـية جـداً يف البنـوك وشـركات التـأمي وقطـاع صـنااة 
برام  الكومبيوتر وكالو الصنااات ال قيلة كصنااة الصل  والسيارات وكـالو صـنااة املـواد 

 الكيميااية والصيدالنية وكافة األجه ة اإللكرتونية وبريها.
قد تفرأد اإلمـام ببحـث ق ـية العأقـة بـي الداقراطيـة والسـوق باإل افة إىل ها  املساال ف

أمهيـــة باصـــة، وهـــي العأقــــة الـــ  يعتقـــد مروأجـــو قــــيم العوملـــة الغربيـــة أن طرفيهـــا متأامــــان ال 
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يفرتقان، حيث يرون أن الداقراطية تتطل  السوق، كما أن السوق يتطل  الداقراطيـة، لكـن 
ســـوق والداقراطيـــة ليســـا مهـــا الـــركني املتأامـــي دومـــاً، اإلمـــام )قـــدس ســـر ( يـــرة أن اقتصـــاد ال

واللــاين يعمــأن بانســجام ل يــادة الرفــا  للجميــع، وأن األمــر األقــرب للحقيقــة والواقــع يف بــل 
نظام العوملة الغربية هو التعارا بي الداقراطيـة لصـا  الـبع  والسـوق، ويسـتند يف ذلـو إىل 

يــــة الــــ  جتــــري اآلن يف خمتلــــ  بــــأد العــــام يف  ــــوء بــــربة التحــــوالت االقتصــــادية واالجتماا
ــرة الــدفاع انهــا  السياســات الليرباليــة اجلديــدة الــ  تســتند اليهــا العوملــة، فالداقراطيــة الــ  يفا
اآلن هــي تلــو الــ  تــدافع اــن مصــا  األ ريــاء واملتفــوقي اقتصــادياً، وت ــر بالعمــاخ والطبقــة 

 الوسطحم. 
ي  املســــتمر ل جــــور وايــــادة ســــااات العمــــل، وبفــــ  وهــــو مــــا نــــرا  يف الــــداوة للتيفــــ

املســاادات واملــنإ ايكوميــة، كمــا يشــري اإلمــام )قــدس ســر ( إىل أن الداقراطيــة ايقــة متــارس 
فقـــط حينمـــا يكـــون النـــاس يف مـــأمن  ـــد بوااـــل الفقـــر واملـــرا والبطالـــة، وأنـــق مـــا م يتحقـــق 

 ن بأن لكمهم نظم تسلطية.االستقرار والتقدم يف حياة الناس، فسيبقحم الناس مهددي
أن داقراطيــة العوملــة املوجــودة حاليــاً الــ  تنحــاا بشــكل مطلــق  ومــن هنــا يعتقــد اإلمــام 

لــبع  األبنيـــاء هـــي املســؤولة اآلن اـــن ك ـــري مـــن مظــاهر التـــوترات االجتماايـــة املتصـــاادة يف 
 ــمان تنقـــل خمتلــ  أصــقاع املعمــورة  صـــحيإ أن تكامــل األســواق اامليــاً، وحريـــة التجــارة، و 

الســلع ور وس األمــواخ دون حــواج  مــن شــأهنا أن ت يــد مــن الــدبوخ القوميــة للــبأد الصــنااية 
املتقدمـة، أال أن التوايــع املأاــم ملكاســ  هــا  ال يـادة اليــتم مــا م لكمهــا القــواني اإلســأمية 
يف  العادلــــة، ووــــاا يؤكــــد الســــيد الشــــريااي أن اجلــــة العوملــــة الصــــحيحة ال اكــــن أن تســــتمر

االنــــدفاع، دون مــــا يســــمحم بالتكافــــل االجتمــــااي وبيــــ  املــــاخ ومــــنإ فــــرص العمــــل للجميــــع 
وايريـــات االقتصـــادية اإلســـأمية، الـــاي تراـــا  الدولـــة، لـــالو يـــرة أن وجـــود نظـــام حكـــومي 
يراحم هـاا التكافـل وهـا  ايقـوق، هـو ال ـمانة السـتمرار التأييـد الواسـع الـاي ال يـ اخ انحـق 

 لدان الصنااية لنظام السوق.املواطنون يف الب
ولــــالو يلــــ م أن ال ننســــحم خمتلــــ  أشــــكاخ الن ــــاخ الــــ  تــــتم اآلن، لتحقيــــق الداقراطيــــة 
امل ادة لدكتاتورية األسواق املعوملة، واملواجهـة لـربام  األحـ اب الغربيـة الراميـة وـدم دولـة الرفـا  

بطريقــة أو بــأبرة، بوقــ  والتكافــل االجتمــااي، فهنــاك املأيــي مــن النــاس الــاين يطــالبون، 
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 جنون السوق العاملية ومراااة إنسانية اإلنسان، ومحاية البيية والعدالة االجتمااية.
وأيــاً كــان األمــر، فلنــق بــالربم مــن موجــة النقــد الــ  قادهــا الســيد اإلمــام يف هــاا الكتــاب 

جتمــااي وإســاءيا لفو ـحم العوملــة الغربيـة، وطغياهنــا املــدمر للعدالـة االجتماايــة، واالسـتقرار اال
إلاـــادة طـــر  مشـــروع دولـــة الرفـــا  ولكـــن بصـــيغة إســـأمية، وهـــاا يبـــدو  للبييـــة، فلنـــق يـــداو 

وا ــحاً مــن املســاال واألفكــار الــ  طرحهــا وهــي األفكــار الــ  تعــد إهنــا كفيلــة بــأن متنــع قيــام 
 جمتمع العشرين يف املااة، ولقق العدالة االجتمااية واالستقرار ولمي البيية.

عــد  فأبـــد أن نعـــي ونعـــري ةــن املســـلمي خمـــاطر اوملـــة الغــرب وإ ـــرار ســـيطرة أوروبـــا وب
وأمريكا الحم العوملة اجلديدة، فلهنا حس  ر ة اإلمام ال تفكر إال يف نفسها والتبصأر األمـور 
إال  نظارها املادي البحـ ، ولطـط للق ـاء الـحم اإلسـأم واملسـلمي ألهنـا ترامهـا يـداوان إىل 

حة ال تقـــوم الـــحم اويمنـــة واالســـت مار، واالســـتبداد واالست ـــعاي وإمنـــا تبتـــين إىل اوملـــة صـــحي
جان  النمو واالادهار الحم امل ـل والقـيم، والـحم العـدخ والقسـط، والـحم الرمحـة والرأفـة، والـحم 

 التعاون والتوادد، والحم التبادخ والتواصل.
يـــ ،  ـــرورة ملحــــة، واليـــق فـــلن العوملـــة الصـــحيحة الـــ  جـــاء  ـــا الـــدين اإلســـأمي اين

وباصة يف م ـل هـاا العصـر، ألن اإلمـام الشـريااي حيـدد أن امليـة تصـدير ال قافـة واملعلومـات 
وتصدير الفن والعلوم والتقنية، وتصدير املواد اخلام واملواد األولية اللتل  ان ساار العمليـات 

، فـيمكن تنظـيم قوااـد التجارية األبرة، فكل واحد منها لـق تقنياتـق وأسـاليبق، ومـا كـان  رمـاً 
وقواني لبيان حرمتها حي تتجنبها، أو تعديلها وفـق مـا هـو جـاا  وحـأخ، ألن العوملـة الغربيـة  
كما هو معلوم تشمل أهداي بري إنسانية وبري أبأقية، وأن جـلأ تفكريهـا م ـافاً إىل الـربإ 

الغربيـة ربـم طابعهـا  املادي ولو الحم حساب اآلبرين، يف الغـ و الفكـري وال قـايف، ألن العوملـة
الكـــوين، ومـــا توبفـــق مـــن طاقـــات وتوســـعها املســـتمر، ليســـ  قـــدراً  تومـــاً لـــدد مصـــري العـــام 
ال الث أو مصـري املسـلمي، بـل إن هـاا املصـري مـرتبط إىل حـد كبـري  ـا سـنعمل ةـن املسـلمي 

ط، وهنــا وكيــ  ســنواجق التحــديات، وال يفيــدنا جتاهــل مــا يفــري حولنــا أو االكتفــاء برف ــق فقــ
ينصـــحنا اإلمـــام بالتمســـو بالعوملـــة اإلســـأمية ومقومايـــا ابتـــداًء مـــن اإلاـــأم وانتهـــاًء بالعمـــل 

 اخلارجي، فنحفظ الحم قيمنا ومبادانا ويل منا هداية اآلبرين حي الغربيي لالو.
ويف اخلتام البد مـن اسـتعراا التأكيـدات الـحم ايقـااق التاليـة الـ  لـدد مكانـة املسـلمي 
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 ظاهرة اجلديدة املسماة بالعوملة:من ال
 الحقيقة ااعلى:

إن النظــام العــاملي اجلديــد والعوملــة الغربيــة هــي صــنااة أمريكيــة، و ــع  اســرتاتيجيتها منــا 
اقود بل ، ودبل  حي  التنفيا بعد اهنيار االلـاد السـوفي  وتـرك السـاحة مفتوحـة لأاـ  

 يكـن اإلنسـان  ـا هـو إنسـان، احملـور األمريكي، وهي بالو ال تكـون لصـا  البشـر، حيـث م
فيهــا، بــري أن العوملــة اإلســأمية هــي الــ  تكــون بصــايق متامــاً وأهنــا تتميــ   يــ ة تقــدم حقــوق 
اإلنسان اليها، وجعلها املؤشر الرايسي لتوجيق مسار العوملة ألهنا وحدها ـ حس  قوخ اإلمام 

 ـ جتمع النمو واالادهار، والعدخ واألبأق.
اكن قبوخ فكرة هيمنة السوق بصورة مطلقـة الـحم امليـة العوملـة دون ااتبـارات  لالو ال

 إنسانية وحقوق اإلنسان وكرامتق.
 الحقيقة الثانية:

الــرأي القااــل بــأن اجملتمــع الغــين باملعلومــات واملــداوم بعتــاد  اآليل ايــديث ســوي يق ــي 
أي بعيـد اـن الواقـع، فلـي  بوحد  الحم األمراا االجتمااية الراهنة والتيلـ  املييـ ، هـو ر 

من الصحيإ ما يتصور  بع  أبناء األقليات الغنية بأهنم سوي يتغلبون بصورة سحرية اندما 
يوجهـــون نظـــم الكومبيـــوتر، الـــحم ســـنوات ايرمـــان املرتاكمـــة اـــرب األجيـــاخ، دون االلتفـــات إىل 

لــدان العــام ال الــث الواقــع الــاي أبلبــق مــن الفقــراء واملعــدمي واحملــرومي الــحم مســتوة العــام وب
الـــحم وجـــق اخلصـــوص، م ـــافاً إىل فكـــرة اســـتيدام اأقـــات القـــوة السياســـية لفـــتإ األســـواق 

 العاملية قسراً، وب وها قهراً من دون مراااة القواني اإلنسانية واإلسأمية. 
فالعوملــة الــ  ينبغــي طرحهــا الــحم الســاحة العامليــة والــ  تت ــمن اإلنقــاذ ايقيقــي للبشــرية، 

تل  أبعادها حي اإلنسـاين واملعنـوي منهـا، فلهنـا ال تتحقـق إال يف بـل العوملـة اإلسـأمية يف خم
ايكيمة ال  تلك حاجيات اإلنسان الفطرية واملاديـة واملعنويـة، ولـرتم حقوقـق املشـرواة وتنشـر 

 العدخ والقسط يف العام.
 الحقيقة الثالثة:

م العـاملي اجلديـد الـاي برجـ  مـن لي  من الصحيإ تصـديق كـل مـا يقـاخ مـن أن النظـا
إطــار  العوملــة الغربيــة ســيعمل الــحم لقيــق العدالــة واملســاواة بــي كــل شــعوب العــام، وأن هدفــق 
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األوخ لقيق  مان حقـوق اإلنسـان وصـيانة كرامتـق وحـل الن ااـات الدوليـة، ولكـن مـا حـدع 
النظـــام العـــاملي  وحيـــدع اكـــ  مـــا يقـــاخ ويســـمع، فالواليـــات املتحـــدة وهـــي الدولـــة الـــ  تقـــود

 اجلديد وتراحم العوملة، هي املسؤولة ان العديد من االنتهاكات يقوق اإلنسان يف العام.
ـــ  أمـــر  ـــا اإلســـأم، يف جمـــاخ حقـــوق اإلنســـان تـــداو  واليـــق  فـــلن العوملـــة الصـــحيحة ال
ي لأنفتــا  الــحم اآلبــرين وتــأمر باألبــا والعطــاء معهــم، فلنــق كلمــا يــتم التعاهــد أو التوافــق بــ

اجملتمــع الــدويل الــحم أهــداي  ــددة، أو مفــاهيم معينــة، مقابــل الت امــات يقبلهــا اجلميــع، تــأمر 
باملشــاركة وتعــاون الــدوخ فيمــا بينهــا لتطبيقــق وت ــمن املنــع مــن االنتهاكــات يقــوق اإلنســان، 
ة وكالو االلتـ ام باملفـاهيم الـ  أقرهـا اجملتمـع الـدويل مـن بـأخ أك ـر مـن مااـة اتفاقيـة ومعاهـد
وإاــــأن ر ــــي، وبيــــان دويل، واــــدأ مــــا جــــاء فيهــــا مــــن حقــــوق اإلنســــان بأنــــق كــــل  ال يتجــــ أ، 

 فاإلسأم قد بي حقوق اإلنسان يف بدو رسالتق.
 الحقيقة الرابعة:

إن التقنيـــات ايدي ـــة قـــد أ ـــارت محاســـاً شـــديداً، كمـــا أ ـــارت العديـــد مـــن التنبـــؤات بـــري 
إذ يقــاخ: إن اسـتيدام اآلالت اإللكرتونيــة ايدي ــة  املدروسـة بفوااــد اجتماايــة واسـعة النطــاق،

ســــتوفر يف وقــــ  واحــــد كــــم وكيــــ  وفوريــــة إاأميــــة ومعلوماتيــــة ســــتعمل إىل جانــــ  تقلــــي  
املسافات واملساحات اجلغرافية الحم ت ييق الفجوة بي اجلنوب والشماخ، وبـي الفقـر والغـىن، 

العوملة، فـالفجوة تـ داد اتسـاااً بـي  بري أن ما حيدع يف الواقع العملي اك  ما بشر بق دااة
مـن الــو وبــي مــن ال الــو، بــي األبنيــاء وبـي الفقــراء، بــي القــادرين الــحم حيــااة تكنولوجيــا 
املعلومــات والتعلــيم اليهــا، وبــي بــري القــادرين الــحم املســتوة الــوطين واإلقليمــي والــدويل، وإن 

ة املعرفيـة والتقنيـة، فلنـق مـن بـري الصـحيإ الفجوة سـت داد اتسـاااً، وإذا مـا اارتفنـا بعمـق الفجـو 
إنكار جوان  أبرة وأمراا اديدة وبطرية بارجة ان نطاق سيطرتنا، فما حيدع اآلن هو 

 تعديات خميفة الحم بصوصيات بيوتنا و قافاتنا و رمات م يسبق انتهاك حرمتها.
 الحقيقة الخاهسة:

ــة إ ىل مشــروع اــاملي مبــين الــحم العدالــة وبنــاًء الــحم مــا تقــدم فــلن العــام اليــوم حباجــة ملحأ
واإلنسانية تلتقي اند  شعوب األرا وجتتمع اليق، مشروع يوحأد كل ها  الشعوب ويسمإ 
وـا يف نفــ  الوقـ  بالتمــاي  الــاي حيفـظ اــرب  اوويــة وأصـالة كــل شــع  لنفسـق، هــاا املشــروع 
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اي هــو لقيــق يفــ  أن يقــوم الــحم أســاس املســاواة حــي يســتطيع أن يبلــ  هدفــق األساســي، الــ
 العدالة والسأم والتقدم للبشرية مجعاء، باإل افة إىل توفري إدارة جيدة لشؤوهنا املشرتكة.

يفــ  أن يرتكــ  اليــق هــاا  واليــق فــلن النظــام األف ــل حســ  مــا يــرا  اإلمــام الشــريااي 
 املشــروع والــاي أبــا مــن نــور  أي ــاً مي ــاق األمــم املتحــدة: هــو مــا جــاء بــق اإلســأم العظــيم،

، فلنـــق النظــام الشـــامل والكامــل الـــاي وأهــل بيتـــق الطــاهرون  وبلأــ  لـــق الرســوخ الكـــرم 
 يستطيع أن يلك حاجات اإلنسان، وحيرتم حقوقق املشرواة وينشر العدخ والقسط بالعام.

 
 هركز اإلهام الشيرازي للبحوث عالدراساض                             

 م2002هة 1423بيرعض لبنان /                              
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 هقدهة المؤلف

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 ايمد هلل رب العاملي، وصلحم اهلل الحم  مد و،لق الطيبي الطاهرين.
وبعد: إن اهلل تعاىل شرأع اإلسأم و مأنق كل ما حيتا  إليق االنسان من اقتصاد وسياسة، 

ري  من األديان واملبادئ بامتيـااات ك ـرية، وإن مـن واجتماع واوملة وبريها، وجعلق اتاا الحم ب
أهم تلو املمي ات هو: االهتمـام باالنسـان وجعلـق احملـور يف هـاا الكـون، حيـث سـير لـق كـل 
مــا فيــق، وباطبــق باألحكــام والتكــالي ، ورااــحم فيــق جانبيــق الــاين أوداهمــا تعــاىل فيــق، جانــ  

 .الرو  وجان  اجلسم، أو جان  املعىن وجان  املادة
بينمـا الغـرب لـي  كـالو، فلنـق ـ اـادة ـ ينظـر إىل األشـياء كلهـا مـن اجلانـ  املـادي فقـط  
كمــا إنــق ال يهــتم باإلنســان كمحــور يف هــاا الكــون، ولــالو جــاءت اوملتــق الــ  طــر  فكريــا 
وحاوخ تطبيق نظريتها يف العـام باليـة مـن املعنويـات، ومـن االهتمـام باإلنسـان، وإمنـا تتمحـور 

االقتصاد واملاديات، وترة التنمية والنمـو االقتصـادي للـبع  فقـط هـو كـل شـيء  اوملتق حوخ
حــي وإن كــان ذلــو الــحم حســاب ســعادة اإلنســان بــل وحياتــق أي ــاً، فكانــ  اوملتــق ناقصــة، 
فيها النمو واالادهار االقتصادي يف اجلملة للبع  الحم حسـاب اآلبـرين، ولـي  فيهـا العـدخ 

 واألبأق يف اجلان  اإلنساين.
والحم أ ر ذلو نت  الفقر وايرمان، واجلهل واملرا، وايرب والدمار، فمأيـي اجلـااعي، 
ــرين، ومــا إىل  ومأيــي املر ــحم، ومأيــي األميــي، ومأيــي املعــوأقي، ومأيــي املشــرأدين واملهجأ

 ذلو من املآسي والويأت املرتتبة الحم مادية الغرب ومادية اوملتق.
النـابرة إىل اجلانـ  الروحـي واملـادي معـاً، واملراايـة للمعنويـات أي ــاً، بينمـا اوملـة اإلسـأم 

واملهتمـــــة باإلنســـــان كمحـــــور أساســـــي، جـــــاءت كاملـــــة شـــــاملة جتمـــــع بـــــي النمـــــو واالادهـــــار 
االقتصـــادي، وبـــي العـــدخ واألبـــأق يف اجلانـــ  اإلنســـاين، فهـــي وحـــدها الصـــاية إلصـــأ  
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النمـو واالادهـار، والعـدخ واألبـأق، وقـد كتبـ  هـاا العام وإلسعاد العاملي، ألهنا جتمع بـي 
الكتاب لبيان ها  املي ة ال  متي   ا اإلسأم ومتي ت  ا اوملتق الصحيحة والشاملة، راجياً من 

 اهلل تعاىل أن يفيد بق، وأن يتقبلق بأحسن قبولق، وهو املستعان.
 

 مقدسةقم ال                                                  
 هحمد الشيرازي                                                  
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 هدخل 

 إلى هف وم العولمة
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 تصريف العولمة

العوملة  أ ي م يد، يقـاخ: اوملـة، الـحم وان قولبـة، واللفـظ مشـتق مـن العـام، والعـام مجـع 
ل: مشــتق مــن الِعلــم، ال مفــرد لــق كــاجليا والنفــر، وهــو مشــتق مــن العأمــة الــحم مــا قيــل، وقيــ

 وذلو الحم تفصيل ماكور يف كت  اللغة.
فالعوملة كالربااي يف الشكل فهو يشبق )دحرجة( املصدر، لكن )دحرجة( ربااي منقـوخ، 

 أما )اوملة( فربااي خمرتع ـ إن صإ التعبري ـ.
فـلن هنــاك مجااـة مــن اللغــويي يقولـون جبــواا ابـرتاع ألفــاظ وكلمــات يف اللغـة العربيــة الــحم 
واان األلفـــاظ والكلمـــات املوجـــودة فيهـــا، كمـــا يقولـــون جبـــواا ال يـــادة والنقيصـــة الـــحم حســـ  
ــــاب االنفعــــاخ، أو  ــــي إىل ب ــــاب ال أ  ــــة األبــــرة، م ــــل: صــــري الب ال وااــــد أو النقــــاا  اللغوي
التفعيل، أو املفاالة، أو االستفعاخ، وكالو أبواب الرباايات وةوها، فلنق كمـا يقـاخ: اوملـة، 

، وتـدحرجِ  يقاخ: تعومل ، وتعوملِ  البأد وهكاا، من قبيل تدحرجنا، وتدحرج ا نا، وتعومل ا
 الكارات وما أشبق ذلو.

 العولمة لغة عالطالحاً 
إن العوملــة الــحم مــا ســبق مشــتق مــن العــام، أي: صــرنا اــامليي، ومعــىن العامليــة: أن تتحــد  

اجلملــة، فيكونــوا كبيــ  كــل شــعوب العــام يف مجيــع أمورهــا الــحم ةــو واحــد وهييــة واحــدة يف 
واحـــد، وأســـرة واحـــدة، فـــأ يكـــون هنـــاك شـــع  فقـــري وشـــع  بـــين، وال شـــع  اامـــي وشـــع  
م قأ ، وال شع  لتل  اقتصادياتق أو سياسياتق أو  قافياتق أو اجتمااياتق أو ساار شـؤونق ـ 
لة كشؤون الرتبية والسلوك وما أشبق ذلو ـ ان شع  ،بر، أي: كما كان اليق اياخ قبل اآل

ايدي ة، حيث األسفار البعيـدة، واالتصـاالت املنقطعـة أو شـبق املنقطعـة، وإمنـا يكـون االنتمـاء 
للعـــام كلأـــق كاالنتمـــاء إىل دولـــة واحـــدة كلهـــا، فكمـــا يقـــاخ: بغـــدادي وبصـــري، يقـــاخ: اراقـــي 
ومصـري، أو شــرقي وبــر  أو مــا شـابق ذلــو، فــلن الــبأد وإن كانـ  خمتلفــة وم يتصــل بع ــها 

كنأ الفكر يكون واحداً، واالتصاخ موجوداً، ويبقـحم االبـتأي قلـيأ وبشـكل ج اـي ببع ، ل
 يف بع  النقا  ويف املناطق الصغرية من أطراي العام.

أما االبتأي يف العام والحم ةو اام وكلي فأ يكون، حيث تتـدابل السياسـة وال قافـة 
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اً الحم حياة االنسـان يف األرا واالقتصاد واالجتماع وبري ذلو بع ها يف بع ، وتؤ ر مجيع
أينمــا كــانوا وحي مــا حلــوا ون لــوا، وذلــو مــن دون ااتــداد قابــل للــاكر بايــدود السياســية لــدوخ 
ذات الســـيادة، أو االنتمـــاء إىل وطـــن  ـــدأد أو لدولـــة معيأنـــة، ومـــن دون حاجـــة إىل إجـــراءات 

ت وتوحيـدها، ألهنـا حكومية باصة، وال إىل تعـديل اإلجـراءات وتوحيـدها أو تعـديل ايكومـا
ربــم ك ريــا وتعـــددها تكــون واحـــدة مــن حيـــث الســلوك واألســـلوب نواــاً مـــا، وإذا كــان بينهـــا 
ابــــتأي يكــــون االبــــتأي انــــدها مــــن نــــوع االبــــتأي يف الواليــــات، ال كــــاالبتأي يف 

 الدوخ.
 إذن: العوملة ال  أصـبح  اليـوم كلمـة شـااعة يف العلـوم االجتماايـة، ومسـتيدمة ك ـرياً يف
األدب املعاصـــر، اكــــن تعريفهــــا  ـــا يلــــي: إاطــــاء الشـــيء صــــفة العامليــــة، مـــن حيــــث النطــــاق 

 والتطبيق.
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 هن تعاريف العولمة صيضاً 

ولقــد ارفــوا العوملــة بتعريــ  ،بــر، قــالوا: )العوملــة اســم  ــويل مصــطلإ للداللــة الــحم حقبــة 
 ــارة حــي البييــة ـ مــع نفــوذ تتميــ  بــأدوات أوســع مــن األدوات االقتصــادية، يــم ال قافــة واي

احتفاظ االقتصاد بعمودها الفقري ـ لديها قـدرة التـأ ري الـحم العـام، وذلـو بغلبـة مـن الرأ اليـة 
 الغربية ال  جتتا  العام وتسيطر الحم أسواقق املالية والفكرية(.

وارفوا العوملة بتعري   الث، قـالوا: )العوملـة هـي ايركـة االجتماايـة الـ  تت ـمن انكمـا  
ـــتأم الـــحم البشـــر التقـــارب  البعـــدين: ال مـــاين واملكـــاين،  ـــا يفعـــل العـــام يبـــدو صـــغرياً إىل حـــد حيا

 بع هم من بع (.
وارفوهـــا بتعريـــ  رابـــع وهـــو: )التـــدابل الوا ـــإ ألمـــور االقتصـــاد واالجتمـــاع والسياســـية 

ء إىل وال قافــة والســلوك، دون ااتــداد يــاكر بايــدود السياســية للــدوخ ذات الســيادة، أو انتمــا
 وطن  دد، أو لدولة معينة، ودون حاجة إىل إجراءات حكومية(.

فقــالوا: إن املفهــوم الــدقيق للعوملــة يعــين هيمنــة منــط اإلنتــا  الرأ ــايل وانتشــار  يف الصــميم 
م ـــافاً إىل انتشـــار  يف الظـــاهر أي ـــاً، وبعبـــارة أبـــرة وا ـــحة يعـــين: هيمنـــة الـــنمط الرأ ـــايل 

لعوملة يف م مار اإلنتا  والتبادخ املـادي والرمـ ي، مـع معـىن االنتقـاخ األمريكي، ليتأام معىن ا
من اجملاخ الوطين أو القومي إىل اجملاخ العاملي أو الكوين، وذلو يف  من مفهوم تعيي مكاين 
جغرايف: وهو الف ـاء العـاملي برمتـق، وتعيـي امـاين تـار ي: وهـو حقبـة مـا بعـد الدولـة القوميـة، 

أتبهـــا العصـــر ايـــديث إطـــارا كيانيـــاً لصـــنااة أهـــم وقـــااع التقـــدم االقتصـــادي أي: الدولـــة الـــ  
 والسياسي، واالجتمااي وال قايف.

فالعوملــة املتداولــة يعــين: وصــوخ منــط اإلنتــا  الرأ ــايل إىل نقطــة االنتقــاخ مــن اامليــة دااــرة 
ة اإلنتــــا  وإاــــادة التبــــادخ والتــــداوخ، والتوايــــع والتســــويق، والتجــــارة والتمويــــل، إىل اامليــــة دااــــر 

 اإلنتا  ذايا.
وبعبـــارة  انيـــة: إن بـــاهرة العوملـــة املتداولـــة هـــي بدايـــة اوملـــة اإلنتـــا ، والرأ ـــاخ اإلنتـــاجي، 
وقــــوة اإلنتــــا  الرأ اليــــة، وأبــــرياً اأقــــات اإلنتــــا  الرأ اليــــة أي ــــاً، وترويفهــــا يف كــــل مكــــان 

 مناس  بار  جمتمعات املرك  األصلي ودولق.
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ا املعـــىن هـــي: ر لـــة العـــام الـــحم مســـتوة الصـــميم بعـــد أن متأـــ  ر لتـــق الـــحم فالعوملـــة  ـــا
 مستوة سطإ النمط ومظاهر .

 حس  قوخ البع  هو: ويكون النات  من ها  التعاري  كلها: ان العوملة 
حريــة أصــحاب ر وس األمــواخ، جلمــع امل يــد مــن املــاخ يف سياســة اقتصــادية قداــة، كانــ  

ؤدي إىل لقيــق الــربإ، وانقأبــق اليــوم إىل االاتمــاد الــحم تشــغيل تعتمــد الــحم اإلنتــا  الــاي يــ
 املاخ فقط دون بساار من أي نوع، للوصوخ إىل احتكار الربإ.

إن هـــاا املعـــىن يـــتلي  يف اـــودة اويمنـــة الغربيـــة مـــن جديـــد، لكـــن  مألـــة الـــحم أجنحـــة 
ري إنســـانية، وبـــالو املعلوماتيـــة والعـــام املفتـــو ، ومدجأجـــة بـــالعلم وال قافـــة حـــي وإن كانـــ  بـــ

تقلــ  القااــدة القداــة القاالــة: إنأ القــوي يأكــل ال ــعي ، إىل قااــدة جديــدة اصــرية اومليــة 
تقوخ: السريع يأكل البطيء، الماً بأن القاادة اجلديدة، ال لتل  اـن القااـدة القداـة، مـن 

ألن  حيـــث النتيجــــة، بـــل تكــــون هــــا  اجلديـــدة أشــــدأ بأســـاً وأاظــــم بلمــــاً مـــن تلــــو القداــــة،
 أصحاب السراة يعملون الحم ت بيط حركة اآلبرين بكل وسعهم ومجيع إمكانيايم.

إن منطق التطور الرأ ايل يق ي بالتوسع املستمر بار  ايـدود، إذ قـد انتقلـ  الرأ اليـة 
من حدود الدولة القومية واالقتصاد القومي، يف املية اح  استعماري سـريع، وفـرا هيمنـة 

م ما وراء البحار ومعظم مناطق جنـوب األرا لتطـاخ املـواد اخلـام واليـد واسعة حي  ل  اا
 العاملة الربيصة واألسواق.

وهكـــاا بـــر  النظـــام الرأ ـــايل العـــاملي مـــن واجهـــة امل امحـــة أو املنافســـة ايـــرة، إىل واجهـــة 
االحتكار وواجهة اويمنـة واالسـتعمار مـع أن االحتكـار واالسـتعمار مـن أبغـ  الصـفات الـ  

 كن أن يتص   ا بام وباشم. ا
قاخ رسـوخ اهلل  وقد ورد النهي ان االحتكار يف الشريعة اإلسأمية، قاخ أبو ابد اهلل 

« :(10)«اجلال  مراوق واحملتكر ملعون . 
فأتــــا  املســــلمون  نفــــد الطعــــام الــــحم اهــــد رســــوخ اهلل »قــــاخ:  واــــن أ  ابــــد اهلل

يبـق منـق شـيء إال انـد فـأن فمـر  يبيعـق النـاس، قـاخ:  فقالوا: يا رسوخ اهلل قـد نفـد الطعـام وم
فحمد اهلل وأ ـىن اليـق   قـاخ: يـا فـأن إن املسـلمي ذكـروا أن الطعـام قـد نفـد إال شـيياً انـدك 

                                                           
 .1561باب ايكرة واألسعار   466ص 1من ال حي ر  الفقيق:   (10)
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 .  (11)«فأبرجق وبعق كي  شي  وال لبسق
ايكرة أن يشرتي طعامـاً لـي  يف املصـر بـري  فيحتكـر  فـلن  »قاخ:  وان أ  ابد اهلل 

 .  (12)« املصر طعام أو يباع بري  فأ بأس بأن يلتم  بسلعتق الف لكان يف
قاخ: سألتق ان الرجل حيتكر الطعام ويرتب   ويف ايديث ان ايلك ان أ  ابد اهلل

إن كــان الطعــام ك ــرياً يســع النــاس فــأ بــأس بــق، وإن كــان الطعــام »بــق هــل يفــوا ذلــو، فقــاخ: 
 .  (13)«تكر الطعام ويرتك الناس لي  وم طعامقليأ ال يسع الناس فلنق يكر  أن حي

كـــم انـــدنا مـــن »وقـــد ي يـــد الســـعر باملدينـــة:  واـــن معتـــ  قـــاخ: قـــاخ يل أبـــو ابـــد اهلل
، قــاخ: قلــ  لــق: «أبرجــق وبعــق»قــاخ: قلــ : انــدنا مــا يكفينــا أشــهراً ك ــريًة، قــاخ: « طعــام؟

يـا »، وقـاخ: «اس يومـاً بيـوماشـرت مـع النـ»، فلمـا بعتـق قـاخ: «بعـق»ولي  باملدينة طعام، قاخ: 
معتـــ  اجعـــل قـــوت ايـــايل نصـــفاً شـــعرياً ونصـــفاً حنطـــًة فـــلن اهلل يعلـــم أين واجـــد أن أطعمهـــم 

 .  (14)«اينطة الحم وجهها ولكين أح  أن يراين اهلل قد أحسن  تقدير املعيشة
يأمرنـــا إذا أدركـــ  ال مـــرة أن يرجهـــا فنبيعهــــا  كـــان أبـــو ايســـن»واـــن معتـــ  قـــاخ: 

 .(19)«ع املسلمي يوماً بيومونشرتي م
أمــا اليــوم يف ســياق ال ــورة ال قافيــة نــرة التوســع الرأ ــايل حيتــل املكــان األ ــحم مــن الداايــة 
والتبليــ ، ليفســـإ اجملــاخ أمـــام هيمنــة األســـواق وسياســة الـــربإ وحــد ، فيطـــيإ حبــدود جديـــدة: 

عــات املنتميــة إىل منظومــة ايــدود القوميــة يف نفــ  اجملتمــع الرأ ــايل بعــد أن أطــا  حبــدود اجملتم
 اجلنوب وما أشبق. 

ولكـن يبـدو أن العوملـة  عناهـا الشـمويل أاـم مـن العوملـة االقتصـادية ـ وإن كانـ  ر ـا هـي 
اوـدي األصــلي مـن اــوملتهم الغربيــة لصـيأً ل ربــا  األك ــر واألكـرب واأل ــل ـ فتشــمل أي ــاً 

 .العوملة السياسية وال قافية واالجتمااية وما أشبق

                                                           
 .4باب ايكرة   162ص 9:  الكايف (11)
 .1  11ب 119ص 1االستبصار:   (14)
 .11  11ب 160ص 1ياي  األحكام:   (11)
 .44514  14ب 211-216ص 11وساال الشيعة:   (12)
 .1  166ص 9الكايف:   (19)
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 خاللة التعاريف

إن الــنمط اجلديــد الــاي مــرأ ذكــر : مــن التوســع واســتمرار هيمنــة األســواق، وسياســة الــربإ 
وحــد ، الــاي هــو مرحلــة جديــدة مــن مراحــل اويمنــة واالســتعمار اجلديــد، هــو مــا أطلقــوا اليــق 

لقــواني  توحيـد العــام وإب ـااق اليـوم اسـم: العوملــة، وصـفتق الظــاهرة هـي ـ كمـا يــرا  اخلـرباء ـ 
 مشرتكة ت ع حداً فيق لكل أنواع السيادة.

إن هــاا املســار بــدأ الــحم الســاحة منــا مــيأد بــاهرة الشــركات متعــددة اجلنســيات العــابرة 
للقارات، وذلـو قبـل اقـود، لتصـل اليـوم إىل نظـام التجـارة ايـرة الـاي ااـرتي بـق دوليـاً، وقـرر 

ألمـــواخ والتجـــارة، وايـــواج  اجلمركيـــة التعبـــري انـــق مؤسســـياً  ـــمن قـــواني مو ـــواها: ر وس ا
والقــــاطرات املاليــــة، وهــــا  القــــواني يلغــــي مفعووــــا مفعــــوخ القــــواني املرايــــة يف الــــدوخ الوطنيــــة 
بتحطــيم ايــواج  اجلمركيــة لصــا  حريــة انتقــاخ الســلعة ور وس األمــواخ فيهــا، وذلــو بلشــراي 

« اقيـة العامـة للتعرفـات اجلمركيـةاالتف»منظمة دولية لمل اسم )الغات(، وهي ابتصار لعبارة 
وأهداي الغات ومن بعدها املنظمة العاملية للتجـارة هـي: لريـر التجـارة الدوليـة وإاالـة ايـواج  
اجلمركيــة وفــتإ األســواق الدوليــة أمــام املنافســة بنحــو الليرباليــة االقتصــادية. وكــل دولــة برجــ  

قتصادية، وهي أبطـر أنـواع العقوبـات ان إطارها ورف   االيرا  فيها كان ج ا ها الع لة اال
 ال  ال تتحمل اادة.

إن أمريكـا أدأت دوراً رايســياً يف دامهــا للرأ اليـة، إذ م ــافاً إىل أهنــا بقيـ  طــواخ فــرتة مــا 
أكــرب ســوق وأكــرب دولــة مصــدرة يف العــام، الــات مــن بنــاء اقتصــاد  بعــد ايــرب العامليــة ال انيــة 

طريا الحم الصعيد السياسي، والصعيد االقتصادي الدويل، ااملي رأ ايل، حجر أساس يف سي
ومــن املعلــوم أهنــا حيــث كانــ  أكــرب دولــة مصــدرة، فــلن وــا أاظــم مصــلحة شيصــية يف تنميــة 

 االقتصاد العاملي، ألجل تغاية منوها االقتصادي.
  إن أمريكــــا ومــــن منطلــــق حراســــة األنظمــــة واملؤسســــات الرأ اليــــة التابعــــة وــــا، يف وجــــق 

هديـــدات النامجـــة مـــن أنظمـــة اجتماايـــة واقتصـــادية أبـــرة كالشـــيواية واالشـــرتاكية، صـــرف  الت
الك ري الحم انتشـار اقتصـاديات رأ اليـة يف بلـدان أبـرة يف أوروبـا الغربيـة، ويف شـرق وجنـوب 
شرقي ،سيا، والـحم األبـ  يف بـأد اـدوأيها السـابقي: أملانيـا واليابـان، باإل ـافة إىل مشـروع 
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 وروبا الغربية.مارشاخ يف أ
هـــاا وقـــد صـــرف  أمريكـــا مســـاادايا اخلارجيـــة أي ـــاً يف منـــاطق أبـــرة مـــن العـــام النـــامي 

 تع ي اً للمؤسسات الرأ الية حي ما أمكنها ذلو بل فوق ما يتصور. 
ولكــن ربــم كــل ذلــو، فــلن الرأ اليــة  عناهــا املوجــود حيــث إهنــا كالشــيواية واالشــرتاكية 

ة، فلن مصريها سيكون نف  مصري الشيواية واالشـرتاكية مـن السـقو  خمالفة للفطرة والعقأني
 وال واخ، وال يبقحم الحم وجق األرا إالأ العوملة الصحيحة ال  داا إليها اإلسأم.
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 الفطرة االجتما ية

ملـة ويسـعحم قد بلق اهلل تعاىل اإلنسان الحم فطرة اجتمااية، فهـو أبـداً يهـوة العو  هسألة:
يةا صي ةا النةاس إنّةا خلقنةاكم هةن ذكةر للتعوم، وإليق أشار قـوخ اهلل تعـاىل يف القـران ايكـيم: 

عاُنثى عجعلناكم شعوباً عقبائل لتعارهوا اّن اكرهكم  ند اهلل اتقاكم
(16). 

فكل الفصوخ ال أ ة من اآلية املباركة طبيعية للبشر، حيث إنأ الاي يعمل أك ر وبكيفيـة 
يكون أكرم ذاتاً، واألكرمية الااتية تتبعها األكرميأة العر ية، فلن كل مـا بـالغري ينتهـي  أحسن،

 إىل ما بالاات كما يقولق ايكماء.
م ــافاً إىل ذلــو إنأ اإلنســان ايــل إىل هــا  اجلهــة: جهــة التعــاري والتــآل ، وينحــو ةــو 

ؤمني مــن كــان مألفــة بــري املــ: »هــاا االجتــا  الفطــري املوهــوب، وقــد ورد اــن رســوخ اهلل 
 .(17)«للمؤمني وال بري يف من ال يأل  وال يؤل 

فاإلنسان مهما كـان بلـد  وموطنـق هـو إنسـان، ولـق نفـ  املشـاار واألفكـار اجلسـدية الـ  
حيملها كل إنسان ،بر، وإمنا االبتأي بالباً يف األفكار واآلراء، وللفكر موااين و مقايي ، 

ستقيم هو الاي ذكر  اهلل تعاىل، وبيأنـق العقـل: مـن أنأ للكـون إوـاً واملي ان الصحيإ واملقياس امل
واحـداً قـادراً اـادالً حكيمـاً، إىل ،بـر مـا ذكـر يف توحيـد اهلل سـبحانق وتعـاىل وكـالو يف ســاار 
أصوخ الـدين مـن العدالـة والنبـوة واإلمامـة واملعـاد يف يـوم القيامـة، وكـل شـيء ينحـري اـن هـاا 

 راي ان الفطرة والعقأنية.املعتقد السليم فهو اة
 العولمة الصحيحة صهر البّد هنه 

إن العوملــة الصــحيحة هــدي إنســاين ال بنــاء انــق إالأ بنشــر  وتعميمــق، وال طريــق  هسةةألة:
لإلنسانية أمامها إالأ بالدبوخ فيها واالنتماء إليها، الماً بأنأق م يكن الدبوخ فيها قد بدأ يف 

وأبــات تتبلــور وتتكامــل منــا بــدء اهــد  نبيــاء أويل العــ م هــا  األيــام، بــل منــا إرســاخ األ
واملســـلمون معـــق حيفـــرون  الرســـالة اإلســـأمية، ففـــي يـــوم األحـــ اب انـــدما كـــان رســـوخ اهلل 

اخلنــدق حــوخ املدينــة ليــأمنوا جانــ  العـــدو استعصــحم الــيهم حجــر صــلد، ف ــربق رســـوخ اهلل 
                                                           

 .11سورة ايجرات:  (16)
 .5510  88ب 290ص 8مستدرك الوساال:   (11)
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  عولق فانقدح  منق شرارة وسطع منها نور، فقاخ    وهو يبشر املسـلمي: إين رأيـ
فيق قصور ايرية ومداان كسرة،    ربق  انية و ال ة، فانقدح  يف كل  ـربة شـرارة، وسـطع 

ألصحابق بأنق رأة فيها هدفا من األهـداي العامليـة،  منها نور كالو، ويف كل مرة يقوخ 
، فـلن اإلسـأم ديـن حيث بشأر املسلمي بأهنم يصلون إىل تلـو الـبأد وينشـرون اإلسـأم فيهـا

 .(18)ااملي
                                                           

بـــط اخلنـــدق اـــام األحـــ اب، وقطـــع لكـــل اشـــرة أربعـــي  إن النـــك  ، وفيـــق:465ص 4راجـــع جممـــع البيـــان،   (18)
ذرااــاً، فــاحت  املهــاجرون واألنصــار يف ســلمان الفارســي، وكــان رجــأ قويــاً، فقــاخ املهــاجرون: ســلمان منــا، وقــاخ 

 «.سلمان منا أهل البي : »األنصار: سلمان منا، فقاخ النك 
ان بـن مقـرن املــ ين، وسـتة مـن األنصــار، يف أربعـي ذرااــا، قـاخ امـرو بــن اـوي: كنـ  أنــا وسـلمان وحايفـة ونعمــ

فحفرنــا حــي إذا كنــا جبــ  ذي نــاب، أبــر  اهلل مــن بطــن اخلنــدق صــيرة مــروة، كســرت حديــدنا، وشــق  الينــا، 
وأبرب  برب ها  الصيرة، فلما أن نعدخ انها، فان املعدخ قري ، وإما  فقلنا: يا سلمان! ارق إىل رسوخ اهلل 

 يق بأمر ، فلنا ال ة  أن تاوا بطق.أن يأمرنا ف
وهـو  ـارب اليـق قبـة تركيـة، فقـاخ: يـا رسـوخ اهلل، برجـ  صـيرة بي ــاء  قـاخ: فرقـحم سـلمان إىل رسـوخ اهلل 

مروة، من بطن اخلندق، فكسرت حديدنا، وشق  الينا حي ما حيتو فيها قليل وال ك ري، فمرنا فيها بأمرك. فلنا 
 ال ة  أن تاوا بطو.

املعـوخ مـن يـد  مع سلمان اخلندق، والتسعة الحم شفة اخلندق، فأبا رسـوخ اهلل  فهبط رسوخ اهلل قاخ: 
سلمان، ف ر ا بق  ربة صداها وبرق منها برق أ اء ما بـي البتيهـا، حـي كـان لكـأنأ مصـباحاً يف جـوي بيـ  

ال انيـة، فكسـرها، وبـرق منهـا  تكبـرية فـتإ، وكـربأ املسـلمون،    ـر ا رسـوخ اهلل  مظلم، فكرب رسوخ اهلل 
تكبـرية فـتإ، وكـربأ  برق أ اء ما بي البتيها، حي كان لكأن مصباحا يف جوي بي  مظلم فكـربأ رسـوخ اهلل 

ال ال ـــة، فكســـرها فـــربق منهـــا بـــرق أ ـــاء مـــا بـــي البتيهـــا، حـــي كـــان لكـــأن  املســـلمون،    ـــر ا رســـوخ اهلل 
 تكبرية فتإ، وكربأ املسلمون، وأبا بيد سلمان ورقحم.  مصباحا يف جوي بي  مظلم، فكربأ رسوخ اهلل

 فقاخ سلمان: بأ  أن  وأمي يا رسوخ اهلل، لقد رأي  شييا ما رأي  منو قط.
 «. رأيتم ما يقوخ سلمان؟»إىل القوم وقاخ:  فالتف  رسوخ اهلل 

 قالوا: نعم يا رسوخ اهلل.
يل منهـــا قصـــور ايـــرية، ومـــداان كســـرة، كأهنـــا أنيـــاب  ـــرب   ـــرب  االوىل، فـــربق الـــاي رأيـــتم أ ـــاءت »قـــاخ: 

الكــأب، فــأبربين جرباايــل إن أمــ  بــاهرة اليهــا،    ــرب   ــرب  ال انيــة، فــربق الــاي رأيــتم أ ــاءت يل منهــا 
القصــور ايمــر مــن أرا الــروم،    ــرب   ــرب  ال ال ــة أ ــاءت يل منهــا قصــور صــنعاء كأهنــا أنيــاب الكــأب، 

، فاستبشــر املســلمون، وقــالوا: ايمــد هلل مواــد صــدق، واــدنا «أمــ  بــاهرة اليهــا، فأبشــروا وأبــربين جرباايــل إن
 النصر بعد ايصر.

فقاخ املنافقون: أال تعجبون، انأيكم ويعدكم الباطل، و ـربكم أنـق يبصـر مـن ي ـرب قصـور ايـرية، ومـداان كسـرة، 
 ستطيعون ان ترباوا؟ وأهنا تفتإ لكم، وأنتم إمنا لفرون اخلندق من الفرق، وال ت
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وبالفعل، فقد وصلوا إىل تلو املناطق البعيدة، ونشروا اإلسأم فيها، وهم يف طـريقهم إىل 
لقيق ما وادهم اهلل من بهور اإلسأم الحم كل األديان، ملا يف اإلسـأم مـن  اسـن األديـان  

 كلها وبلو األديان من  اسن اإلسأم.
اب الغـرب و ققـيهم فقـد قـاخ أحـدهم يف كتابـق: إنـق ال اـرأ ويؤيد ذلـو تنبـؤات بعـ  كاتأـ

 الينا مااة اام إال ونرة الربيطانيي يدبلون يف اإلسأم.
 وقاخ ،بر منهم: إنق ال اٌر مااة اام إالأ واملسلمون يأباون ب مام         أمريكا.

طبيـــق ليحقـــق ت هـــاا باإل ـــافة إىل مـــا نعتقـــد  ةـــن مـــن أنـــق ســـيظهر اإلمـــام املهـــدي 
ليظ ره  لةى الةدين كلةهاإلسأم الحم مجيع أرجاء املعمورة وذلو قولق سـبحانق: 

فـلن  (15)
اإلسأم البد لق من يوم يأبـا فيـق ب مـام العـام كلـق، أبـاا صـحيحا لـ  لـواء اإلمـام املهـدي 
)اجــل اهلل تعــاىل فرجــق الشــري (، ومــن يــدرس اإلســأم ويــرة حقااقــق الناصــعة، ويــدرس يف 

 ةرافات يف بري ، البد أن يعرتي بالو.املقابل اال
كما يعرتي من يرة نور الشمعة ويـرة نـور املصـبا  الكهربـااي بـأن نـور املصـبا  بالـ ، 
وســوي يتغلــ  الــحم نــور الشــمعة وحيــلأ  لهــا، ألن مــن الوا ــإ أن الطاقــة الكهرباايــة نافعــة 

شمعة أو ما أشبق م لها، وكالو لإلنسانية مجيعا نفعا كبرياً، بينما ليس  الطاقة املتولدة من ال
مـــن يـــرة الســـفر الـــحم الوســـاال البداايـــة والقداـــة مـــن البغـــاخ وايمـــري، ويـــرة الســـفر بالوســـاال 
املتطــورة ايدي ــة مــن القــاطرات والطــاارات، ولعلــق يــأيت يف املســتقبل شــيء يفــوق هــا  الوســاال 

ال ايدي ــة، وذهــاب دور ايدي ــة املوجــودة اآلن، فلنــق يصــإ لــق أن يقــوخ: إن املســتقبل للوســا
 القداة منها واواوا.

 وهكاا بالنسبة للعوملة الصحيحة.

                                                                                                                                                                      

ســـورة  عإذ يقةةةول المنةةةاهقون عالةةةهين هةةةس قلةةةوب م هةةةرب هةةةا ع ةةةدنا اهلل عرسةةةوله إال  ةةةرعرافنـــ خ القـــر،ن: 
قل الل م هالك الملك تؤتس الملك هن تشا  عتنزع الملك همن . وأن خ اهلل يف ها  القصة: 14األح اب: 

 .46سورة ،خ امران: كل شس  قدير  تشا  عتعّز هن تشا  عتهّل هن تشا  بيدك الخير انك  لس
 .5، سورة الص : 48، سورة الفتإ: 11سورة التوبة:  (15)
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 كيف تكّونف العولمة؟

إن اهلل تعــاىل جبــل اإلنســان وفطــر  الــحم العوملــة، وأرســل إليــق نظامــاً اامليــاً حيمــل  هسةةألة:
 طابع الكونية يف فكر  و قافتق، ويف اقتصاد  وسياستق، ومن هنا تكوأن  العوملة.

ن اإلســأم هــو أوخ مــن جــاء بأســ  العوملــة الصــحيحة، وبلأــ  وــا، وداــا إليهــا، قــاخ اهلل إ
عهن يبتغ  ير اإلسالم دينةاً هلةن يقبةل هنةه عهةو هةس انخةرة هةن الخاسةرينتعاىل: 

(20) 
يف اآليــة الكراــة مــن كلمــات العمــوم، فاخلطــاب موجــق إىل كــل أهــل « مــن»وحيــث إن كلمــة: 

، وال اكـن أن يكـون اخلطـاب مـن اهلل ايكـيم موجهـا إىل كـل أهـل األرا، ومجيع أهـل العـام
األرا، إال إذا كـــــان اإلســـــأم الـــــاي أن لـــــق اهلل تعـــــاىل يف كتابـــــق، وبعـــــث بـــــق رســـــولق ايبيـــــ  

جامعاً لكل أس  العوملة الصـحيحة، وشـامًأ جلميـع القـواني الصـاية إلدارة العـام    مد
أهــــل العــــام فــــرداً ومجااــــة الربــــد والداــــة، واألمــــن كلــــق الــــحم هنــــ  اــــادخ وقــــوم، مــــوفراً لكــــل 

واالستقرار، والسعادة والعيا اوينء، واإلسأم فعأً هـو كـالو، وإال ملـا داـا اهلل تعـاىل ـ وهـو 
 ايكيم املطلق ـ العام كلق إليق، وحاأر من التديأن بغري  من األديان واملبادئ األبرة.

عهةا صرسةلناك إالّ كاهةة للنةاس بشةيراً  :كـرمويؤيد ذلو قولق تعـاىل خماطبـاً رسـولق ال
عنهيراً علكن صكثر الناس ال يعلمون

(21). 
 . (22)عها صرسلناك إال رحمة للعالمينوقولق سبحانق: 
رســوخ إىل النــاس كافــة، ولــي  لبع ــهم دون بعــ ، ورمحــة مهــداة  فالرســوخ ايبيــ 

 .(23)«ة مهداةإمنا أنا رمح: » للعاملي، ولي  لعام دون ،بر، كما قاخ
 العولمة عصعل هن طرح هكرت ا

اإلســأم هــو أوخ مــن طــر  فكــرة العوملــة الصــحيحة، وأوخ مــن أقــام صــلبها بنظــام هسةةألة: 
اقتصـــــادي ســـــليم، وأوخ مـــــن جـــــاء  ســـــتل مايا ومقومايـــــا، وأوخ مـــــن رصأ أسســـــها وأحكـــــم 

                                                           
 .89سورة ،خ امران:  (40)
 .48سورة سبأ:  (41)
 .101سورة األنبياء:  (44)
 .22  6ب 119ص 16حبار األنوار:   (41)
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ســـأم، وحقـــق العوملـــة الصـــحيحة الـــ  جـــاء  ـــا اإل قوااـــدها، وقـــد طبأـــق الرســـوخ األاظـــم 
نظام اقتصادها السليم، وسعحم لتبيينها ولديد مسارها ومعاملهـا، فجعـل بـأمر اهلل تعـاىل الـدين 
واحـداً، واملعبـود واحـداً، والكتـاب واحـداً، واالقتصـاد واحـداً، والتـاريو واحـداً، والقبلـة واحــدة، 

حيقق األسـرة الواحـدة  والسنأة واحدة، والشريعة واحدة، واللغة واحدة ومشرتكة بي اجلميع،  ا
 والبي  الواحد.

إاأماً للصأة ورتأ  فصولق باللغة العربية، وحبكمة فااقـة، وجعلـق  إنأق شرع األذان ـ م ًأ ـ 
شـعاراً لإلسـأم، إنــق يـداو فيــق كـل يــوم اـدة مــرات، إىل أوليـات العوملــة الصـحيحة، ومأكايــا 

بالرسوخ ورسالتق، واىل توحيد اإلمامة والواليـة يف القواة: إىل متجيد اهلل وتوحيد ، وإىل اإلاان 
أهل بيتق، وإىل الصأة بي يدي اهلل الواحد األحـد، بلسـان واحـد، ولغـة واحـدة، وباجتـا  قبلـة 
واحدة، والحم سنأة واحدة، وشريعة واحدة، وكم يف هاا وحد  من إحياء للـنف  الـحم الشـعور 

 وملة الصحيحة وح  اآلبرين؟.املشرتك بالعمل املشرتك، وتربية وا الحم الع
إنق لو م يكـن يف اإلسـأم مـا يـداو إىل العوملـة الصـحيحة سـوة األذان، الـاي أشـرنا إىل 
القليــل مــن معانيــق الك ــرية، لكــان اإلســأم وحــد  هــو اجلــدير بأبــا امــام العــام، ونشــر رمحــة 

 اوملتق ايكيمة والعادلة الحم كل الشعوب ومجيع الناس.
بأس  العوملة الصحيحة، وطبأقها حبكمة االية كان   سوخ ايبي نعم، لقد جاء الر 

باســتطااتها تغطيــة كـــل العــام بظــأخ رمحتهـــا، وجنــا  اــدوا، بـــري أن ايكــام بــري الشـــرايي 
وأوالد  املعصــومي، م ــل  وصــادروا حــق الــي أمــري املــؤمني الــاين الــوا منــرب رســوخ اهلل

وا وبدألوا كل شيء جاء بـق رسـوخ   العباس، وبين  مروان، وبين اامية، وبين  حكام بين  ا مان، بريأ
م حافوا بعـ  فصـولق، واادوا اليـق ، حي األذان الاي جاء بق جربايل إليقاهلل  . فلهنأ

وبدألوا تبديًأ، كما وإهنم بدألوا كل ما اسـتطااوا تبديلـق، فحرمـوا العـام رمحـة العوملـة الصـحيحة 
 وادوا. 

ون لـــ  األجيـــاخ يف شـــرق األرا وبر ـــا، وهـــي  رومـــة مـــن اوملـــة وهكـــاا تقـــدم ال مـــان، 
اإلســـأم، حـــي متلمـــل الغـــرب ولـــرك مـــن لـــ  ســـيا  االســـتبداد وبـــر  مـــن بلمـــات القـــرون 
الوسطحم لرية النور، فلم يبصر شيياً سوة مظام ايكام وبلمات اخلأفـة اجلـاارة، وم يبصـر ـ 

رية نــور اإلســأم، ونــور كتابــق ومنهجــق، ونــور أو م حيــاوخ اإلبصــار ـ لــ ومــع األســ  الشــديد 
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، ونـــور العوملـــة الصـــحيحة الـــ  جـــاءوا  ـــا وأهـــل بيتـــق قوانينـــق وأحكامـــق، ونـــور رســـولق 
وســعوا يف تطبيقهــا، ولــالو حنقــوا الــحم اإلســأم والــحم كــل شــيء مــن العوملــة الــ  جــاء  ــا، 

قية والكتلة الغربية، وملا ذاقوا وباخ وق وا الحم اخلأفة الع مانية، وقسموا العام إىل الكتلة الشر 
هــاا التقســيم املــوا الــحم توحيــد العــام، فحــافوا الكتلــة الشــرقية مــن اخلارطــة، وقــرأروا توحيــد 

 العام ل  اوملة بربية بقيادة الواليات املتحدة.
 العولمة الصحيحة عهقوهات ا

ة الصــحيحة بــاملعىن مــن الــأام الينــا إذا أردنــا ـ ةــن املســلمي ـ لقيــق العوملــهسةةألة: 
ــــق اإلســــأم، وأن ةيــــي اخلالــــق  ــــار لإلنســــان واإلنســــانية كمــــا أمــــر ب ــــد االاتب اإلســــأمي أن نعي
اإلسأمي، ومفاهيم ايوار ايـر بـي كـل األطـراي كمـا كـان جاريـاً مـع كـل األديـان واملـااه  

والشــاملة، الــحم طــوخ التــاريو اإلســأمي، وذلــو: انطأقــاً مــن مبــدأ األبــوة اإلســأمية العامــة 
 بري املنحصرة يف  يق القوميات والعرقيات، وال احملدودة بايدود اجلغرافية واإلقليمية.

يف املدينـة املنـورة بعـد اوجـرة، وذلـو بعـد أن رصأ  يعين: الحم برار مـا أسسـق الرسـوخ
ــة املكرأمــة، فقــد ورد يف التــاريو إن النــك يف ،بــحم بــي املســلمي مــرأتي، مــرأًة  قوااــد  يف مكأ

مكــة املكرأمــة ومــرأة يف املدينــة املنــوأرة، و،بــحم بــي الرجــاخ كمــا ،بــحم بــي النســاء، أبــوأة جامعــة 
 لكل معاين األبوة وحقوقها. 

 وهناك الك ري من الروايات يف باب األبوة وحقوقها، نشري إىل بع ها.
من حـق املـؤمن الـحم أبيـق املـؤمن أن يشـبع جواتـق، ويـواري اورتـق، : »قاخ أبو جعفر

 .(24)«ويفر  انق كربتق، ويق ي دينق، فلذا مات بلفق يف أهلق وولد 
 قاخ: قل  لق: ما حق املسلم الحم املسلم؟ وان املعلحم بن بني  ان أ  ابد اهلل 

لق سبع حقوق واجبـات مـا مـنهن حـق إال وهـو اليـق واجـ ، إن  ـيع منهـا شـيياً »قاخ: 
 «.ي بر  من والية اهلل وطااتق وم يكن هلل فيق من نص

 قل  لق: جعل  فداك وما هي؟
 يا معلحم إين اليو شفيق أباي أن ت يع وال لفظ وتعلم وال تعمل.»قاخ: 

 قل : ال قوة إال باهلل.
                                                           

 .1باب حق املؤمن الحم أبيق وأداء حقق   165ص 4الكايف:   (42)
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 قاخ: أيسر حق منها أن ل  لق ما ل  لنفسو، وتكر  لق ما تكر  لنفسو.
 وايق ال اين: أن جتتن  سيطق وتتبع مر اتق وتطيع أمر .

 تعينق بنفسو ومالو ولسانو ويدك ورجلو.وايق ال الث: أن 
 وايق الرابع أن تكون اينق ودليلق ومر،تق.

 وايق اخلام : أن ال تشبع ويفوع وال تروة ويظمأ وال تلب  ويعرة.
وايــق الســادس: أن يكــون لــو بــادم ولــي  ألبيــو بــادم فواجــ  أن تبعــث بادمــو 

 فتغسل  يابق وتصنع طعامق ومتهد فراشق.
أن تـرب قسـمق وجتيـ  داوتـق وتعـود مري ـق وتشـهد جنااتـق وإذا المـ  أن  وايق السابع:

لـــق حاجـــًة تبـــادر  إىل ق ـــااها وال تلجيـــق أن يســـألكها ولكـــن تبـــادر  مبـــادرًة فـــلذا فعلـــ  ذلـــو 
  .(29)«وصل  واليتو بواليتق وواليتق بواليتو

شـياء اـن أ وان ابد األالحم بن أاي قاخ: كت  بع  أصحابنا يسـألون أبـا ابـد اهلل
وأمروين أن أسألق ان حـق املسـلم الـحم أبيـق، فسـألتق فلـم يفبـين، فلمـا جيـ  ألوداـق فقلـ : 

 سألتو فلم جتبين؟
إين أبـاي أن تكفـروا إن مـن أشـد مـا افـرتا اهلل الـحم بلقـق  أ ـاً إنصـاي املـرء »فقاخ: 

اخ مــن نفســق حــي ال ير ــحم ألبيــق مــن نفســق إال  ــا ير ــحم لنفســق منــق ومواســاة األل يف املــ
وذكـــــر اهلل الـــــحم كـــــل حـــــاخ لـــــي  ســـــبحان اهلل وايمـــــد هلل ولكـــــن انـــــد مـــــا حـــــرم اهلل اليـــــق 

  .(26)«فيداق
 .(27)«ما ابد اهلل بشيء أف ل من أداء حق املؤمن»قاخ:  وان أ  ابد اهلل 
املســلم أبــو املســلم وحــق املســلم الــحم أبيــق املســلم أن ال »قــاخ:  واــن أ  ابــد اهلل

ة ويعطــا أبــو  وال يكســحم ويعــرة أبــو  فمــا أاظــم حــق املســلم يشــبع ويفــوع أبــو  وال يــرو 
 .(28)«الحم أبيق املسلم

أحــ  ألبيـــو املســلم مـــا لــ  لنفســو، وإذا احتجـــ  فســلق، وإن ســـألو : »وقــاخ
                                                           

 .16051  144ب 409ص 14:  وساال الشيعة (49)
 .21  19ب 424ص 11حبار األنوار:   (46)
 .10129  109ب 15ص 5مستدرك الوساال:   (41)
 .41االبتصاص: ص (48)
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فأاطق، ال متلق برياً، وال الـق لـو، كـن لـق بهـراً فلنـق لـو بهـر، إذا بـاب فاحفظـق يف بيبتـق، 
منــو وأنــ  منــق، فــلن كــان اليــو ااتبــاً فــأ تفارقــق حــي وإذا شــهد فــ ر  وأجلــق وأكرمــق، فلنــق 

تسأخ  يحتق، وإن أصابق بري فامحد اهلل، وإن ابتلي فاا د ، وإن متحل لق فأانق، وإذا قاخ 
الرجل ألبيق أي انقطع ما بينهما من الوالية، وإذا قاخ أن  ادوي كفـر أحـدمها، فـلذا ايمـق 

 .(25)«يف املاءامناع اإلاان يف قلبق كما ينماع امللإ 
للمسلم الحم أبيق املسلم من ايق أن يسلم اليق إذا لقيق، »قاخ:   وان أ  ابد اهلل

ويعـــود  إذا مــــرا، وينصــــإ لــــق إذا بــــاب، ويســــمتق إذا اطــــ ، ويفيبــــق إذا داــــا ، ويتبعــــق إذا 
  .(30)«مات

اخ: : مـا حـق املـؤمن الـحم املـؤمن؟ قـوان أ  املأمون ايار ي قـاخ: قلـ  أل  ابـد اهلل
إن من حق املؤمن الحم املؤمن املودة لق يف صدر ، واملواساة لق يف مالق، واخلل  لق يف أهلـق، »

والنصرة لق الحم من بلمق، وإن كان نافلة يف املسلمي وكان بااباً أبا لق بنصـيبق، وإذا مـات 
 ال يــــــــــارة إىل قــــــــــرب ، وأن ال يظلمــــــــــق، وأن ال يغشــــــــــق، وأن ال  ونــــــــــق، وأن ال  الــــــــــق، وأن ال

  .(31)«يكابق
فعـرا يل رجـل مـن أصـحابنا  وان أبان بن تغل  قاخ: كن  أطوي مع أ  ابـد اهلل

وأذهــ  إليــق فبينــا أنــا  قــد ســألين الــاهاب معــق يف حاجــة فأشــار إيل أن أدع أبــا ابــد اهلل 
 «.يا أبان إياك يريد هاا؟»فقاخ:  أطوي إذ أشار إيل أي اً، فر،  أبو ابد اهلل 

 قل : نعم.
 «. ومن هو؟» قاخ:

 قل : رجل من أصحابنا.
 «.هو م ل ما أن  اليق»قاخ: 

 قل : نعم.
 «.فاذه  إليق فأقطع الطواي»قاخ: 

                                                           
 .9باب حق املؤمن الحم أبيق وأداء حقق   110ص 4الكايف:   (45)
 .22  19ب 421ص 11حبار األنوار:   (10)
 .16100  144ب 401ص 14وساال الشيعة:   (11)
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 قل : وإن كان طواي الفري ة.
 «.نعم»قاخ: 

قــاخ: فــاهب  معــق،   دبلــ  اليــق بعــد فســألتق فقلــ : فــأبربين اــن حــق املــؤمن الــحم 
 املؤمن؟

 «.يا أبان داق ال تريد »فقاخ: 
 بلحم جعل  فداك، فلم أاخ أردد اليق.قل : 
يــا أبــان أمــا »،   نظــر إيل فــرأة مــا دبلــين، قــاخ: «يــا أبــان تقا ــق شــطر مالــو»فقــاخ: 

 «.تعلم أن اهلل قد ذكر املؤ رين الحم أنفسهم؟
 قل : بلحم جعل  فداك.

  .(32)«إذا أن  قا تق فلم تأ ر  بعد تؤ ر  إذا أن  أاطيتق من النص  اآلبر»قاخ: 
أنا وابن أ  يعفور وابد اهلل  يسحم بن أ  منصور قاخ: كن  اند أ  ابد اهلل وان ا

: س  بصاخ مـن كـن فيـق يا ابن أ  يعفور قاخ رسوخ اهلل »بن طلحة فقاخ ابتداًء منق: 
 «.كان بي يدي اهلل ا  وجل وان اي اهلل

 فقاخ ابن أ  يعفور: وما هن جعل  فداك؟
بيــق مــا حيــ  ألاــ  أهلــق، ويكــر  املــرء املســلم ألبيــق مــا يكــر  حيــ  املــرء املســلم أل»قــاخ: 

 ألا  أهلق، ويناصحق الوالية.
 فبكحم ابن أ  يعفور وقاخ: كي  يناصحق الوالية؟

يا ابن أ  يعفور إذا كان منق بتلو املن لة ب ق مهق، ففر  لفرحق إن هو فـر ، وحـ ن »قاخ: 
 .(33)«  انق، وإال داا اهلل لقي نق إن هو ح ن، وإن كان اند  ما يفر  انق فر 

فــدبل رجــل فســلم، فســألق  كنــ  انــد أ  ابــد اهلل »اــن  مــد بــن اجــأن قــاخ: 
 «.كي  من بلف  من إبوانو؟»

 قاخ: فأحسن ال ناء واكحم وأطرة.
 «.كي  ايادة أبنيااهم الحم فقرااهم»فقاخ لق: 

                                                           
 .4باب حقوق اإلبوان بع هم الحم بع    20-15مصادقة اإلبوان: ص (14)
 .5باب حق املؤمن الحم أبيق وأداء حقق   114ص 4الكايف:   (11)
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 فقاخ: قليلة.
 «.فكي  مشاهدة أبنيااهم لفقرااهم؟»قاخ: 

 ة.قاخ: قليل
 «.فكي  صلة أبنيااهم لفقرااهم يف ذات أيديهم؟»قاخ: 

 فقاخ: إنو لتاكر أبأقاً قل ما هي فيمن اندنا.
  .(34)«فكي  ت ام هؤالء أهنم شيعة»قاخ: فقاخ: 

: جعلـــ  فـــداك إن الشـــيعة انـــدنا ك ـــري، واـــن أ  إ اايـــل قـــاخ: قلـــ  أل  جعفـــر 
 «.ء ويتواسون؟ احملسن ان املسيفهل يعط  الغين الحم الفقري وهل يتجاوا »فقاخ: 

 فقل : ال.
  .(39)«لي  هؤالء شيعًة، الشيعة من يفعل هاا»فقاخ: 

 ان حق املؤمن؟ وان معلحم بن بني  قاخ: سأل  أبا ابد اهلل 
 «.سبعون حقاً ال أبربك إال بسبعة، فلين اليو مشفق أبشحم أال لتمل»فقاخ: 

 فقل : بلحم إن شاء اهلل.
وع، وال تكتسي ويعرة، وتكون دليلق وقميصق الاي يلبسق، ولسـانق ال تشبع ويف»فقاخ: 

الـــاي يـــتكلم بـــق، ولـــ  لـــق مـــا لـــ  لنفســـو، وإن كانـــ  لـــو جاريـــة بع تهـــا لتمهـــد فراشـــق 
وتسعحم يف حوااجق بالليل والنهار، فلذا فعل  ذلو وصل  واليتو بواليتنا وواليتنا بوالية اهلل 

  .(36)«ا  وجل
املسـلم أبـو املسـلم ال يظلمـق وال  الـق وال ونـق وحيـق الـحم » قـاخ: وان أ  ابد اهلل

املســــلمي االجتهــــاد يف التواصــــل والتعاقــــد الــــحم التعــــاط  واملواســــاة ألهــــل اياجــــة وتعــــاط  
بع ــهم الــحم بعــ  حــي تكونــوا كمــا أمــركم اهلل اــ  وجــل رمحــاء بيــنكم مرتامحــي مغتمــي ملــا 

 .»(37)نصار الحم اهد رسوخ اهلل باب انكم من أمرهم الحم ما م حم اليق معشر األ
حق الحم املسلم إذا أراد سفراً أن يعلـم » قاخ: قاخ رسوخ اهلل  وان أ  ابد اهلل 

                                                           
 .14202  41ب 248ص 5وساال الشيعة:   (12)
 .25  19ب 492ص 11حبار األنوار:   (19)
 .12باب حق املؤمن الحم أبيق وأداء حقق   112ص 4الكايف:   (16)
 .16054  144ب 401ص 14الشيعة:   وساال (11)
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  .(38)«إبوانق وحق الحم إبوانق إذا قدم أن يأتو 
تواصــلوا وتبــاروا »يقــوخ:  واــن ابــد اهلل بــن حيــي الكــاهلي قــاخ:  عــ  أبــا ابــد اهلل 

 .(35)«وترامحوا وتعاطفوا
م انطأقـــاً مـــن مبـــدأ األبـــوة اإلســـأمية  ـــا وـــا مـــن ايقـــوق الـــ  هـــي مـــا بـــي واجـــ  نعـــ

ومســتح ، وانتهــاًء إىل توحيــد التــاريو اإلســأمي اوجــري، وتوحيــد اللغــة العربيــة لغــة القـــر،ن 
والــــوحي، بــــالو سنحصــــل الــــحم  قافــــة واقعيــــة إســــأمية، وأســــلوب صــــحيإ لتكــــوين جمتمــــع 

ر اإلســأمي املنفــتإ، واملتجــاوب مــع كــل تيأــارات ايدا ــة، إســأمي قــوم الــحم أســاس مــن الفكــ
والتطــورات اإليفابيــة، واملســتجي  لكــل رببــات اإلنســان املاديــة والروحيــة املشــرواة، ويف بــل 

 ذلو يكون تعميق الواي الروحي واملعنوي، وتفتإ الواي املادي والتجريك.
 

 
 الرسالة العالمية عالعولمة اإلسالهية

إلســأم اامليــة، فلــم يكــن اإلســأم يومــاً للعــرب وحــدهم، وم يكــن القــر،ن رســالة اهسةةألة: 
يوماً لقريا وحدها، ومن هنا فلن ايديث ان العوملة اإلسأمية حـديث مجيـل وشـيق للغايـة، 

 إذ قد جاء اإلسأم  ا منا أيامق األوىل، ومن حي ب وس  سق املنرية الحم الكون.
ملعـىن، وأيدتـق األحاديـث النبويـة الكراـة والسـرية النبويـة وقد أكد القر،ن الكرم الحم هاا ا 

 الشريفة، وهي ك رية نستعرا منها ما يلي:
إن هةو إال قاخ اهلل تعـاىل يف صـفة القـر،ن الـاي هـو دسـتور السـماء ألهـل األرا: : 1

ذكر للعالمين
(40). 

تبةارك الةهي  :وقاخ تعاىل مباهياً  ا أن خ من دستور و ن أن خ اليـق مـن رسـوخ: 2
ل الفرقان  لى  بده ليكون للعالمين نهيراً ّأ نز

(41). 

                                                           
 .92  19ب 491ص 11حبار األنوار:   (18)
 .1باب الرتاحم والتعاط    119ص 4الكايف:   (15)
 .41سورة التكوير:  (20)
 .1سورة الفرقان:  (21)
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عهةةةا صرسةةةلناك إال ورســـالتق املباركـــة:  وقـــاخ ســـبحانق وهـــو يصـــ  رســـولق الكـــرم: 3
رحمة للعالمين

(42). 
عهةةا صرسةةلناك إال كاهةةة للنةةاس  :وقــاخ ســبحانق يف بيــان مهمــة الرســوخ األاظــم: 4

بشيراً عنهيراً 
(43). 

عهةا تسةأل م  ليةه هةن صجةره إن هةو  :اأ يف أجر الرسالة والرسوخوقاخ جلأ و  :9
إال ذكر للعالمين

(44). 
إن صعل بيةةف ع ةةن للنةةاس للةةهي وقــاخ ا أوجــلأ يف صــفة الكعبــة والبيــ  ايــرام: : 6

ببكة هباركاً عهدى للعالمين
(49). 

علتعلمن نبأه بعد حين إن هو إال ذكر للعالمين قاخ تعاىل:  :7
(46). 

لينهر هن كان حياً  إن هو إال ذكر عقرآن هبين قاخ سبحانق: و  :8
(47). 

عنزلنا  ليك الكتاب تبياناً لكل شس وقاخ ا  من قاال:  :5
(48). 

ها هرطنا هس الكتاب هن شس وقاخ تعاىل:  :10
(45). 

 إىل بريها من اآليات والروايات.
، وتت ـــإ العوملـــة الـــ  جـــاء  ـــا ومـــن هـــا  اآليـــات املباركـــة وبريهـــا تتجلـــحم الرســـالة العامليـــة

اإلســـأم رمحـــة للنـــاس كـــل النـــاس، ولـــي  لطبقـــة باصـــة، كأصـــحاب الشـــركات واالســـت مارات 
الـــاين ال يـــرون إال مصـــايهم، وال يعملـــون إال مـــن أجـــل منـــافعهم، وان ت ـــرر اآلبـــرون مـــن 

 األك رية الساحقة.
 

                                                           
 .101سورة األنبياء:  (24)
 .48سورة سبأ:  (21)
 .102سورة يوس :  (22)
 .56سورة ،خ امران:  (29)
 .88 - 81سورة ص:  (26)
 .10 - 65سورة ي :  (21)
 .85سورة النحل:  (28)
 .18سورة األنعام:  (25)
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 ااحاديث الشريفة عالعولمة
 وأهـل بيتـق الطـاهرين اة املروية ان رسـوخ اهلل يستفاد من األحاديث الكر  هسألة:

مقومات العوملة اإلسأمية، فرتة خماطبتها لكل العام، ولكل األجياخ، بأ حـر ، وباصـة يف 
ما   أ التماسو والرتابط االجتمااي، والتحاب  والتوادد العاطفي، ولويل اجملتمع اإلنساين 

   واينان، والرمحة واإلحسان.الكبري إىل أسرة صغرية واحدة، يسودها اي
اليكم بالصأة يف املساجد وحسن اجلـوار للنـاس : »فعن مراام قاخ: قاخ أبو ابد اهلل

وإقامة الشهادة وح ور اجلناا ، إنق البد لكم من الناس إن أحداً اليستغين اـن النـاس حياتـق 
 . (90)«والناس البد لبع هم من بع 

: كي  ينبغـي لنـا أن نصـنع فيمـا بيننـا ابد اهلل  وان معاوية بن وه  قاخ: قل  أل 
تـؤدون األمانـة إلـيهم وتقيمـون »وبي قومنا وفيما بيننـا وبـي بلطاانـا مـن النـاس؟ قـاخ: فقـاخ: 
 . (91)«الشهادة وم واليهم وتعودون مر اهم وتشهدون جناا هم

وبـــي  ويف حــديث ،بـــر قـــاخ قلـــ  لـــق: كيـــ  ينبغـــي لنــا أن نصـــنع فيمـــا بيننـــا وبـــي قومنـــا
تنظـــرون إىل أامـــتكم الـــاين تقتـــدون  ـــم »بلطاانـــا مـــن النـــاس  ـــن ليســـوا الـــحم أمرنـــا؟ قـــاخ: 

فتصنعون ما يصنعون فو اهلل إهنم ليعودون مر اهم ويشهدون جناا هم ويقيمون الشهادة وـم 
 . (92)«واليهم ويؤدون األمانة إليهم

بـــالورع واالجتهـــاد الـــيكم »يقــوخ:  واــن حبيـــ  اخل عمـــي قــاخ:  عـــ  أبـــا ابـــد اهلل 
واشـــهدوا اجلنـــاا  واـــودوا املر ـــحم واح ـــروا مـــع قـــومكم مســـاجدكم وأحبـــوا للنـــاس مـــا لبـــون 

 . (93)«ألنفسكم أ ما يستحيي الرجل منكم أن يعري جار  حقق وال يعري حق جار 
اقـــرأ الـــحم مـــن تـــرة أنـــق :» واـــن أ  أســـامة ايـــد الشـــحام قـــاخ: قـــاخ يل أبـــو ابـــد اهلل 

بقـويل السـأم وأوصـيكم بتقـوة اهلل ا وجـل والـورع يف ديـنكم واالجتهـاد  يطيعين مـنهم ويأبـا
، أدوا هلل وصدق ايديث وأداء األمانة وطـوخ السـجود وحسـن اجلـوار، فبهـاا جـاء  مـد 

كـــان يـــأمر بـــأداء اخلــــيط   األمانـــة إىل مـــن ااتمـــنكم اليهـــا بـــراً أو فـــاجراً، فـــلن رســـوخ اهلل 
                                                           

 .1باب ما يف  من املعاشرة   619ص 4الكايف:   (90)
 .19259  1ب 9ص 14وساال الشيعة:   (91)
 .19251  1ب 6ص 14وساال الشيعة:   (94)
 .1باب ما يف  من املعاشرة   619ص 4الكايف:   (91)
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نـــاا هم واـــودوا مر ـــاهم، وأدوا حقـــوقهم، فـــلن الرجـــل وامليـــيط، صـــلوا اشـــااركم واشـــهدوا ج
مــــنكم إذا ورع يف دينــــق وصــــدق ايــــديث وأدة األمانــــة وحســــن بلقــــق مــــع النــــاس قيــــل هــــاا 
جعفــري فيســرين ذلــو ويــدبل الــي منــق الســرور، وقيــل هــاا أدب جعفــر، وإذا كــان الــحم بــري 

أن الرجــل كــان  ذلــو دبــل الــيأ بــأ   واــار  وقيــل هــاا أدب جعفــر، فــو اهلل يــد ين أ 
فيكون اينها ،داهم ل مانة وأق ـاهم للحقـوق وأصـدقهم  يكون يف القبيلة من شيعة الي 

للحديث إليق وصـاياهم وودااعهـم تسـأخ العشـرية انـق فتقـوخ مـن م ـل فـأن إنـق آلدانـا ل مانـة 
 . (94)«وأصدقنا للحديث

أن تكــون مــن بالطــ  فــلن اســتطع  » واــن  مــد بــن مســلم قــاخ: قــاخ أبــو جعفــر 
 . (99)«يدك العليا اليهم فافعل

والبيـــ  بـــاص بأهلـــق فيـــق  واـــن أ  الربيـــع الشـــامي قـــاخ: دبلـــ  الـــحم أ  ابـــد اهلل 
 اخلراســاين والشــامي ومــن أهــل اآلفــاق فلــم أجــد مو ــعاً أقعــد فيــق، فجلــ  أبــو ابــد اهلل 

ســق انــد ب ــبق يــا شــيعة ،خ  مــد االمــوا أنــق لــي  منــا مــن م الــو نف»وكــان متكيــاً   قــاخ: 
ومــن م حيســـن صـــحبة مـــن صـــحبق وخمالقـــة مـــن بالقــق ومرافقـــة مـــن رافقـــق وجمـــاورة مـــن جـــاور  

 . (96)«و اية من مايق، يا شيعة ،خ  مد اتقوا اهلل ما استطعتم وال حوخ وال قوة إال باهلل
يقوخ: اظمـوا أصـحابكم ووقـروهم وال  كان أبو جعفر »قاخ:  وان أ  ابد اهلل 

 ــــــكم الــــــحم بعــــــ  وال ت ــــــاروا وال لاســــــدوا وإيــــــاكم والبيــــــل كونــــــوا ابــــــاد اهلل يــــــتهجم بع
 .(97)«امليلصي
 

 العولمة هس السيرة النبوية
، تؤكــــد الــــحم العوملــــة الســــرية النبويــــة الشــــريفة وســــرية أهــــل بيتــــق املعصــــومي هسةةةةألة: 

يهــا إىل إىل ر ســاء العــام يــداوهم ف اإلســأمية، فــرتة الرســاال الــ  بع هــا الرســوخ األكــرم
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ــــة التمــــرد واالســــتبداد، وحيمألهــــم أواار  ــــاهم و،بــــريم، وينــــارهم ااقب اإلســــأم ليســــلموا يف دني
رااياهم وشعو م إن هم بقوا الحم كفرهم، إىل بريها  ـا يفصـإ اـن داـويم إىل االنتمـاء إىل 

 األسرة الواحدة، والبي  الواحد، أال وهو أسرة التوحيد، وبي  العدخ واحملبة.
 رسالة إىل كسرة أبروي  بن هرم ، بيد ابد اهلل بن حااقة السهمي.  فقد أرسل

 ورسالة إىل هوذا ملو اليمامة بيد سليط بن امر العاري.
 ورسالة إىل ملو ايبشة بيد امر بن أمية.

 ورسالة إىل النجاشي األوخ بيد  مد بن أجبر.
 ورسالة إىل املقوق  حاكم األقبا  بيد حاط  بن أىب بلتعة.

 الة إىل إمرباطور الروم هرقل، وااملق ايارع الغساين، بيد شجاع ابن وه .ورس
 ،نااك. وكان هؤالء هم العام املعاصر للرسوخ 

وكــان م ــمون هــا  الرســاال واحــداً وإن ابتلفــ  ألفابهــا، وكلهــا لكــي اــن الــداوة إىل 
 اإلسأم، والصلإ، ومستقبل ايق واألمن والسأم يف الدنيا واآلبرة.

 إلى هرقل الة النبس رس
بســـم اهلل الـــرمحن الـــرحيم، مـــن  مـــد »إىل هرقـــل اظـــيم الـــروم:  فكانـــ  رســـالة النـــك 

رســوخ اهلل، ابــد  ورســولق إىل هرقــل اظــيم الــروم: ســأم الــحم مــن اتبــع اوــدة، أمــا بعــد: فــلين 
إ  ، فـلن توليـ  فـلن اليـو  أداوك بدااية اإلسأم أسلم تسلم، أسلم يؤتو اهلل أجرك مـرتي

قل يا صهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سوا  بيننا عبينكم صال نعبةد إال اهلل عال  (98)األريسي
نشةةرك بةةه شةةيياً عاليتخةةه بعضةةنا بعضةةاً صربابةةاً هةةن دعن اهلل هةةهن تولةةوا هقولةةوا اشةة دعا بأنةةا 

هسلمون
 (95).» 

 إلى كسرى رسالة النبس 
اهلل الــرمحن الــرحيم، مــن  مــد بســم »إىل كســرة ملــو إيــران:   وكانــ  رســالة النــك 

رسوخ اهلل إىل كسرة اظيم فارس: سأم الحم من اتبـع اوـدة و،مـن بـاهلل ورسـولق، وشـهد أن 
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ال إلــق إال اهلل وحــد  الشــريو لــق، وأن  مــداً ابــد  ورســولق، أداــوك بداايــة اهلل ا وجــل، فــلين 
الكـافرين، أسـلم تسـلم فـلن أنا رسوخ اهلل إىل الناس كافة ألنار من كان حياً وحيق القوخ الحم 

 «.أبي  فعليو إ  اجملوس
 إلى النجاشس رسالة النبس 

بسم اهلل الرمحن الرحيم، من  مد رسـوخ اهلل »إىل ملو ايبشة:  وكان  رسالة النك 
ال إلـق هـو امللـو  إىل النجاشي األ يم ملو ايبشة: بسلم  أن ، فلين أمحـد إليـو اهلل الـاي 

ن املهــيمن، وأشــهد أن ايســحم ابــن مــرم رو  اهلل وكلمتــق ألقاهــا إىل مــرم القــدوس الســأم املــؤم
البتــوخ الطيبــة ايصــينة، فحملــ  بعيســحم، محلــق مــن روحــق ونفــو كمــا بلــق ،دم بيــد  ونفيــق، 
وإين أداــــوك إىل اهلل وحــــد  ال شــــريو لــــق، واملــــواالة الــــحم طااتــــق، وإن تتبعــــين وتــــؤمن بالــــاي 

إليــو ابــن امــي جعفــر ونفــراً مــن املســلمي، فــلذا جــاءك جــاءين، فــلين رســوخ اهلل وقــد بع ــ  
ــــودك إىل اهلل ا وجــــل، وقــــد بلغــــ  ونصــــح  فــــاقبلوا  فــــأقرهم ودع التجــــرب، وإين أداــــوك وجن

 «.نصحي، والسأم اليكم والحم من اتبع اودة
 إلى النجاشس الثانس رسالة النبس 

لــرحيم، هــاا كتــاب مــن بســم اهلل الــرمحن ا»إىل النجاشــي ال ــاين:  وكانــ  رســالة النــك 
إىل النجاشي اظيم ايبشة: سأم الحم من اتبع اودة و،من باهلل ورسـولق، وأشـهد  النك 

أن ال إلــق إال اهلل وحــد  ال شــريو لــق، م يتيــا صــاحبًة وال ولــداً، وأن  مــداً ابــد  ورســولق، 
ى كلمةة سةوا  قل يا صهل الكتةاب تعةالوا إلةوأداوك بدااية اهلل، فلين رسولق، فأسلم تسلم 

بيننا عبينكم صن ال نعبد إال اهلل عال نشرك به شيياً، عال يتخه بعضةنا بعضةاً صربابةاً هةن دعن 
اهلل ههن تولوا هقولوا اش دعا بأنا هسلمون

 «.فلن أبي  فعليو إ  النصارة (60)
 إلى المقوقس رسالة النبس 

رمحن الــرحيم، مــن  مــد بســم اهلل الــ»إىل املقــوق  كبــري القــبط:  وكانــ  رســالة النــك 
رســـوخ اهلل إىل املقـــوق  اظـــيم القـــبط: ســـأم الـــحم مـــن اتبـــع اوـــدة، أمـــا بعـــد: فـــلين أداـــوك 
بداايــة اإلســأم، أســلم تســلم يؤتــو اهلل أجــرك مــرتي، فــلن توليــ  فلمنــا اليــو إ  القــبط، و 
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شةةرك بةةه قةل يةةا صهةةل الكتةةاب تعةةالوا إلةةى كلمةةة سةةوا  بيننةةا عبيةةنكم صال نعبةةد إال اهلل عال ن
شةةةةةيياً، عال يتخةةةةةه بعضةةةةةنا بعضةةةةةاً صربابةةةةةاً هةةةةةن دعن اهلل هةةةةةهن تولةةةةةوا هقولةةةةةوا اشةةةةة دعا بأنةةةةةا 

هسلمون
(61)». 

 إلى هلك هصر رسالة النبس 
بســم اهلل »كتــ  رســالة  انيــة إىل املقــوق  ملــو مصــر، وكــان نصــها:   روي أن النــك 

اهلل أرســـلين رســـواًل، الـــرمحن الـــرحيم، مـــن  مـــد رســـوخ اهلل إىل صـــاح  مصـــر، أمـــا بعـــد، فـــلن 
وأن خ الي قر،ناً، وأل مين باالااار واإلناار ومقاتلـة الكفـار، حـي يـدينوا ديـين، ويـدبل النـاس 
يف ملـــــ ، وقـــــد داوتـــــو إىل اإلقـــــرار لوحدانيتـــــق، فـــــلن فعلـــــ  ســـــعدت، وإن أبيـــــ  شـــــقي ، 

 «.والسأم
 إلى لاحب دهشق رسالة النبس 

بســـم اهلل » ـــر الغســـاين صـــاح  دمشـــق:  إىل ايـــارع بـــن أ  وكانـــ  رســـالة النـــك 
الــرمحن الــرحيم، مــن  مــد رســوخ اهلل إىل ايــارع بــن أ   ــر: ســأم الــحم مــن اتبــع اوــدة، 

 «.و،من باهلل وصدق، وإين أداوك أن تؤمن باهلل وحد  الشريو لق، يبقحم لو ملكو

 إلى هلك البحرين رسالة النبس 
بســم اهلل الــرمحن الــرحيم، »ملــو البحــرين: إىل املنــار بــن ســاوي  وكانــ  رســالة النــك 

مــن  مــد رســوخ اهلل إىل املنــار بــن ســاوي: ســلم أنــ ، فــلين أمحــد إليــو اهلل الــاي ال إلــق إال 
هـو، أمــا بعـد: فــلن مـن صــلحم صـأتنا، واســتقبل قبلتنـا، وأكــل ذبيحتنـا، فــالو املسـلم لــق ذمــة 

 «. فعليق اجل يةاهلل وذمة رسولق  ن أح  ذلو من اجملوس فلنق ،من، ومن أىب

 إلى هلك اليماهة رسالة النبس 
بسـم اهلل الـرمحن الـرحيم، مـن »إىل هوذة بـن الـي ملـو اليمامـة:  وكان  رسالة النك 

 مـد رســوخ اهلل إىل هــوذة بـن الــي: ســأم الـحم مــن اتبــع اوـدة، واالــم أن ديــين ســيظهر إىل 
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 .«منتهحم اخل  وايافر، فاسلم تسلم، وأجعل لو ما ل  يديو

 إلى هلوك  مان رسالة النبس 
بسـم اهلل الـرمحن الـرحيم، »إىل جعفر و ابد النـك ملكـي امـان:  وكان  رسالة النك 

مــن  مــد ابــد اهلل ورســولق إىل جعفــر وابــد النــك اجللنــدي: ســأم الــحم مــن اتبــع اوــدة، أمــا 
ىل النـاس كافـًة ألنـار مـن  بعد: فلين أداوكما بدااية اإلسأم، أسلما تسلما، فلين رسـوخ اهلل إ

كان حياً وحيق القوخ الحم الكافرين، وإنكما إن أقررمتا باإلسأم وليتكمـا، وإن أبيتمـا أن تقـرا 
 «.باإلسأم، فلنق ااال انكما وبيلي لل بساحتكما، وتظهر نبويت الحم ملككما

ق، األبعــاد باإل ـافة إىل العبـارات األدبيــة والكأميـة يف رسـاال يرااــي  وكـان رسـوخ اهلل 
 التبليغية، واألهداي السياسية والدبلوماسية، فرتة األمور التالية باهرة يف رساالق ورسلق:

الشجااة واالاتمـاد الكامـل بـالنف ، فالشـي  الدبلوماسـي والرجـل السياسـي البـد  :1
أن يكـــون مطمينـــاً ومعتمـــداً ااتمـــادا كـــامأً الـــحم شيصـــيتق يف إبـــأس ندااـــق و قافتـــق ورســـالتق 

 اطبيق.ملي
األلقــاب الر يــة املناســبة يف تلــو الرســاال، م ــل: إىل هرقــل اظــيم الــروم، إىل كســرة  :2

 اظيم فارس، اظيم القبط، وبري ذلو.
 الرتبي  والتهديد املعقوخ واملناس  يف  من رسالة واحدة، م ل: )أسلم تسلم(. :3
لكتــاب، ومــن لــق االســتناد إىل االســتدالخ واملنطــق، انــدما يكــون خمــاطبو  مــن أهــل ا :4

  قافة االية، م ل: الرسالة ال  بع ها إىل النجاشي ملو ايبشة.
إبـــأس النـــداء النهـــااي لإلســـأم، ولريـــر اإلنســـان، ونفـــي االســـت مار، وتشـــاهد هـــا   :9

يا صهل الكتابالنقطة يف بامتة رسالتق بآية: 
(62). 

 حالـــة االســـتجابة لنـــداء بقـــاء واســـتمرارية أامـــاخ اياكميـــة والقـــدرة ونفـــوذ الســـلطة يف :6
اإلســأم وقبــوخ حاكميــة الدولــة اإلســأمية، كمــا يظهــر مــن رســالتق إىل هــوذة بــن الــي ملــو 

 اليمامة، وايارع بن أ   ر الغساين ملو دمشق، والتأكيد اليهما يف الرسالتي.
وانتصار النـداء، كمـا يظهـر جليـاً يف ذيـل رسـالتق إىل  االطمينان من بسط نفوذ   :7

                                                           
 .62ن: سورة ،خ امرا (64)
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 «.واالم أن ديين سيظهر إىل منتهحم اخل  وايافر: »ذة بن الي مشرياً إليق بقولق هو 
التبليغي متفاوتـاً، فبع ـهم  وكان  ردود الفعل من قبل ر ساء الدوخ الحم نداء النك 

ـــل: النجاشـــي الـــاي اســـتجاب لـــداوة التوحيـــد وتشـــري  ـــاين، م  اســـتجاب لندااـــق العـــاملي الرب
 . ة أي اً إىل النك بالدين اجلديد، وأرسل هدي

ولكن البع  اآلبر أصر الحم تكرب  وجترب  من قبوخ داوة التوحيـد، واالسـتيفاي بنـداء 
 برسالة يديد.  ، م ل بسرو بروي  ملو إيران حي بعث اليق النك 

والـــبع  اآلبـــر كـــان مـــرتدداً يف هـــاا األمـــر، بـــي قبولـــق أو رف ـــق، م ـــل قيصـــر واملقـــوق ، 
 ان ملتهما.اللاين كانا  شي

برساال أبـرة إىل ر سـاء القبااـل والشـيول، وأدت النتيجـة إىل  كما بعث رسوخ اهلل 
وبســـط دولتـــق العادلـــة ونفـــوذ  الـــحم مجيـــع أرا ـــي اجل يـــرة العربيـــة، وكانـــ  قبااـــل  انتصـــار  

مجااــات مجااــات وأفــوا  أفــوا  معلنــي اــن اســتقباوم لــدين اإلســأم  العــرب تــأيت إليــق 
   راية التوحيد، كما قاخ تعاىل:واالن مام ل

،إذا جا  نصةر اهلل عالفةت  بسم اهلل الرحمن الرحيم  عرصيةف النةاس يةدخلون هةس
هسب  بحمد ربك عاستغفره انه كان تواباً  دين اهلل صهواجاً 

(63). 
ومن هنا يعـري أن داـوة اإلسـأم اامليـة حيـث اكـن تليـي  رو  الرسـالة اإلسـأمية يف 

 وهاا سر الو اإلسأم واطااق العاملي.« ال إلق إال اهلل»وشعار التوحيد وه
وال ريـــ  يف أن أســـاس العقيـــدة اإلســـأمية املتمركـــ ة يف ذلـــو الشـــعار اخلالـــد اتلـــو أروع 

 وأقوة إمكانية الحم املدة املتواصل ااملياً.
  إن انتشـــــار اإلســـــأم وبســـــراة فااقـــــة، ورببـــــة ملحـــــة مـــــن الشـــــعوب، يف أك ـــــر منـــــاطق 

هــو مصــداق بــارا للعوملــة اإلســأمية الــ  تنســجم مــع فطــرة اإلنســان، وبكــل أبعادهــا  املعمـورة،
الفكريـــة وال قافيـــة، والدينيـــة والتعبديـــة، والسياســـية والعســـكرية، واالقتصـــادية والتجاريـــة، وبـــري 

 ذلو من األبعاد اييوية األبرة.
، وأبـات جتاهـق ولقد حاربـ  كـل مـن اإلمرباطـوريتي: الفـرس والـروم، اإلسـأم واملسـلمي

مواقــ  اداايــة، ورف ــ  الــدين اجلديــد، واي ــارة اجلديــدة، وذلــو بــدوافع مــن اخلــوي الــحم 

                                                           
 .1 -1سورة النصر:  (61)
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معتقدايم وان كان  سقيمة، وايار من فقـدان مـا تركـق وـم اآلبـاء واألجـداد وان كـان هشـاً، 
فحرمـــوا بـــالو أنفســـهم وشـــعو م رمحـــة اإلســـأم وادلـــق، حيـــث إهنـــم م يعـــريوا أمهيـــة لل قافـــة 
اإلســأمية، وال للمعلومــات اي ـــارية، وال للقــواني الســـماوية الــ  جــاء  ـــا اإلســأم إلســـعاد 

 اإلنسان وإرباد ايشق، وإا اا شيصق فرداً وجمتمعاً.
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ينبغــي االلتفــات إىل أن العوملـة الــ  جــاء  ـا اإلســأم هــي ،بـر صــيغة يف قــاموس هسةألة: 
حقـوق اإلنسـان ـ مـن حيـث الصـحة واألمانـة، واجلامعيـة والشـموخ، وملـا   ايقـوق ـ  ـا فيـق مـن

 كان وما يكون، وم تكن هناك صيغة كها  جتمع بي العدخ واألبأق والنمو واالادهار.
اليةةوم صكملةةف لكةةم ديةةنكم عصتممةةف  لةةيكم نعمتةةس عر ةةيف لكةةم قــاخ اهلل تعــاىل: 

اإلسالم ديناً 
(64). 

، وبطــ  أمــري املــؤمني  (69)وق لإلمــام ايــن العابــدينو ــا يــدخ الــحم ذلــو رســالة ايقــ
  ورساالق يف هن  البأبة كعهد وما أشبق. (66)إىل األشرت النيعي 

مواظة ذرف  العيون ووجل  منها القلـوب، فقلنـا: يـا  قاخ الراوي: واظنا رسوخ اهلل 
جــة البي ــاء، لقــد تــركتكم الــحم احمل»رســوخ اهلل إن هــا  ملواظــة مــودع فمــا تعهــد إلينــا، قــاخ: 

ليلهــا كنهارهــا، ال ي يــ  بعــدها إال هالــو، ومــن يعــا مــنكم يــرة ابتأفــا ك ــريا، فعلــيكم  ــا 
ارفتم من سن  بعدي وسنة اخللفاء الراشـدين مـن أهـل بيـ ، فع ـوا الـيهم بالنواجـا وأطيعـوا 

 .(67)«ايق ولو كان صاحبق ابدا حبشيا، فلن املؤمن كاجلمل األلوي حيث ما قيد استقاد
أبلـق أبـواب جوارحـو امـا يقـع  ـرر  إىل قلبـو، ويـاه  : » وقاخ اإلمام الصـادق 

بوجاهتــو انـــد اهلل تعـــاىل، ويعقـــ  ايســـرة والندامـــة يـــوم القيامـــة، واييـــاء امـــا اجرتحـــ  مـــن 
الســـييات، واملتـــورع حيتـــا  إىل  أ ـــة أصـــوخ: الصـــفإ اـــن ا ـــرات اخللـــق أمجـــع، وتـــرك بطييتـــق 

ام، وأصــل الــورع: دوام  اســبة الــنف ، والصــدق يف املقاولــة، وصــفاء فـيهم، واســتواء املــد  والــ
املعاملة، واخلرو  من كل شبهة، ورف  كل ايبـة وريبـة، ومفارقـة مجيـع مـا ال يعنيـق، وتـرك فـتإ 
أبــواب اليــدري كيــ  يغلقهــا، وال يفــال  مــن يشــكل اليــق الوا ــإ، وال يصــاح  مســتي  

قلبق وال يتفهمق من قاالق، ويقطـع امـن يقطعـق اـن الدين، وال يعارا من العلم ما ال حيتمل 
                                                           

 .1سورة املاادة:  (62)
، ل  العقوخ: 4  1ب 10ص 11، حبار األنوار:  14662  1ب 192ص 11راجع مستدرك الوساال:   (69)

 املعروفة برسالة ايقوق.  رسالتق  499ص
 ا.كتبق ل شرت النيعي ملا وال  مصر وأاماو  من كتاب لق  91هن  البأبة، الرساال:  (66)
 يف التيوي  والرتهي . 9ب 11ص 1إرشاد القلوب:   (61)
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 .(68)«اهلل ا  وجل تعاىل شأنق
نعم إن اإلسـأم قـد سـن حقـوق اإلنسـان، حقوقـاً رفيعـة والاقـة بـق وبكرامتـق، ودافـع انهـا 

 ونا ل من أجلها.
وقد جعل اإلسأم، اإلنسان وحقوقق، هو املركـ  واحملـور لعوملتـق الـ  جـاء  ـا، وذلـو نظـراً 

يكون بي العوملة وحقوق اإلنسان من ترابط و يق، ومن تأ ري كبـري لكـل واحـد منهمـا الـحم ملا 
اآلبـــر، ومـــن توقـــ  تـــا  وفـــوا، بـــل ســـعادة وســـيادة كـــل منهمـــا الـــحم اآلبـــر،  ـــا جعلهمـــا  

 كتوأمي ال ينفكأان.
نعـــم إن العأقـــة بـــي حقـــوق اإلنســـان والعوملـــة قـــد تـــدابل  بشـــكل ملحـــوظ، وترابطـــ  

، وذلــو ألن العوملــة وبكــل أبعادهــا السياســية واالقتصــادية واالجتماايــة وال قافيــة بصــورة و يقــة
أبات تؤ ر تأ رياً كبرياً واميقاً الحم حقوق اإلنسـان يف كـل هـا  األبعـاد املـاكورة مـن سياسـة 

 واقتصاد، و قافة واجتماع، وبري ذلو.
يــد التبــادخ، ولقيــق وقــد أصــبح  العوملــة يف إطارهــا العلمــي النظــري، الــاي يــداو إىل ت ا

االاتمــاد املتبــادخ الــحم مســتوة العــام، وإدارة املصــا  املشــرتكة للبشــرية ولصــا  النــاس، تبــدو 
وكأهنــا  ــرورة ال بــىن انهــا يف التعامــل مــع ك ــري مــن ق ــايا حقــوق اإلنســان، بعــد اتســاع هــا  

 ايقوق وتدابلها الحم مستوة العام.
لكلمة من معىن ج ًء من القانون الدويل، وم تعد أجل يل م أن تكون حقوق اإلنسان  ا ل

االنتهاكات اليومية ال  لدع يقوق اإلنسان يف أي مكان من العام، من الشـؤون الدابليـة 
للدولة، بل تصـبإ مـن اهتمامـات اجملتمـع الـدويل ككـل، وتتطلـ  تدبلـق فيهـا، فـلن ذلـو مـن 

ا  حكومـــايم الغا ـــة وحكـــامهم حـــق الشـــعوب امل ـــطهدة الـــحم اـــاتق املنظمـــات العامليـــة جتـــ
الظاملي، ربم إن مقايي  هاا التدبل ما اال  بام ة وم رية للك ري من اجلدخ، والكبري مـن 

 املناقشة.
إن داارة حقوق اإلنسان قد اتسع  اليوم اتساااً كبرياً، حبيـث أصـبح  تتنـاوخ ق ـايا ال 

الحم مستوة العام، م ل ايق يف  اكن معاجلتها يف نطاق إقليمي  دود، وإمنا يف  معاجلتها
لقيــق الســأم الــاي أصــبإ حيتــا  إىل تصــميمات أوســع نطاقــاً مــن الــدوخ املتناااــة واألطــراي 

                                                           
 يف الورع. 18ب 21-20مصبا  الشريعة: ص (68)



 

 99 

 املتياصمة.
وهكــاا يكــون ايــق يف لقــق التنميــة، الــاي أ ــح  فيــق مســؤولية الــدوخ القــادرة متجليــة 

 وارد وفقد املواد اخلام.وا حة جتا  الدوخ ال  تنعدم فيها إمكانات التنمية لنق  امل
وكـالو يكـون ايــق يف امـتأك بييــة نظيفـة، اداــة التلـوع، فــلن مـا حيــدع مـن حرااــق يف 

 الغابات وبريها يؤ ر الحم العام أمجع من حيث تلويث البيية وفساد املنال واألجواء.
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ة بـايقوق السياسـية وكـالو لقد اأ جهاراً ويف كل أرجاء األرا صـوت املطالبـهسألة: 
املدنية لإلنسـان، ونـاخ دامـاً كبـرياً يف اصـر العوملـة، وإن كانـ  هنـاك سياسـات حاكمـة الـحم 

 ها  النداءات حيث ال تر حم إال  صايها ال مصلحة اإلنسان  ا هو إنسان.
لقــد أصــبح  حقــوق اإلنســان هــي لغــة العصــر التقدميــة، للعوامــل واألســباب الــ  نــاكر 

 الماً بأن اإلسأم هو الاي بي أف ل حقوق اإلنسان و منها لق.بع ها، 
 السبب ااعل: 

سهولة االتصاالت واالرتباطات وسراة تناقل األببار واملعلومات، حبيـث أصـبح  الكـرة 
األر ـــية الـــحم أ رهـــا كقريـــة صـــغرية، وأســـرة واحـــدة، فـــلن يف وصـــوخ أببـــار االنتهاكـــات وهـــدر 

  األرا إىل أقصــاها، وذلــو اــرب الفــاك  واإلنرتنــ  ومــا الكرامــات، وبســراة فااقــة مــن أد
أشبق، إ ـافة إىل وسـاال اإلاـأم امليتلفـة الـ  جعلـ  كـل النـاس يف األرا يعيشـون يف ر يـة 
والـــحم مســـمع مـــن اجلميـــع، هـــو نـــوع انتصـــار لإلنســـان ويقوقـــق ال ـــااعة، وإن كـــان االنتصـــار 

سأم واوملتق العادلة، ال  جتمع بي النمـو ايقيقي والكامل لإلنسان ال يتحقق إال يف بل اإل
 واإلادهار والعدخ واألبأق.

نعــم، بعــد هــاا التقــدم الكبــري يف االرتباطــات أصــبإ مــن الصــع  إبفــاء االنتهاكــات الــ  
اارسها ايكام  دأ الشعوب بالنسبة إىل حقوق اإلنسان، وهاا يعترب تطوراً هاماً وكبرياً يؤدة 

سانية، ورااية حقوق اإلنسان مسـتقبًأ، ويـؤدي أي ـاً إىل صـعوبة إقامـة إىل لقق ايريات اإلن
األســوار ايديديــة مــرة أبــرة ومــن جديــد حــوخ أي جمتمــع مــن اجملتمعــات، وذلــو بعــد هــا  

 ال ورة يف االتصاخ، والقف ة يف املعلومات واالرتباطات املدهشة.
 السبب الثانس:

ن، فلن املنظمـات الدوليـة ومجعيـات حدوع منظمات ومجعيات الدفاع ان حقوق اإلنسا
حقوق اإلنسان يف العام  ا فيها منظمات ومجعيات العام ال الـث، اسـتطاا  ولـو بقـدر مـن 
أن توصـــل صـــوت اإلنســـان إىل أبيـــق ومـــن إيفـــاد بعـــ  ال ـــغو  الدوليـــة الـــحم مـــن ال حيـــرتم 

وإاأميـاً وسياســياً حقـوق اإلنسـان، المـاً بأنــق مـن الـأام اسـتقألية هــا  اجلمعيـات اقتصـادياً 
 وما أشبق،حي ال ل ع يف املها للدوخ الكربة أو ما أشبق.
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وانــد ذلــو يكــون مــن الســهل اليســري التحــرك دوليــاً يف مواجهــة االنتهاكــات احملليــة، كمــا 
واكــن بارجيــاً أن جتعــل صــوتاً اامليــاً ملــن حيــرم مــن صــوتق، ون هــاا الســبيل اكــن جتنيــد مجيــع 

يف العـــام كلـــق للوقـــوي  ـــد هـــا  االنتهاكـــات ومســـاندة نشـــطاء  منظمـــات حقـــوق اإلنســـان
 حقوق اإلنسان والدفاع انهم.

واكـــن أن تصـــبإ هـــا  املنظمـــات واجلمعيـــات ايقوقيـــة املنتشـــرة يف األرا بـــارة صـــاية 
لشجرة م مرة، ت مر جمتمعاً مدنياً، الحم مستوة العام، ولقد أدت شبكات اإلنرتن  ووسـاال 

ا فيهــا الفــاك  واجلــوأاخ وامليــديا العامليــة دوراً هامــاً يف إقامــة هــا  املنظمــات االتصــاخ ايدي ــة  ــ
 واجلمعيات واستمراريتها.

نعم إن هناك بعـ  التلكـؤ يف لقيـق أهـداي هـا  املنظمـات واجلمعيـات ناجتـة اـن اـدم 
اســتقألية بعــ  هــا  املنظمــات، ونفــوذ بعــ  الــدوخ الكــربة فيهــا، م ــافاً إىل رفــ  بعــ  

ات املعاصــرة ملنظمــات حقــوق اإلنســان، أو حاصــلة مــن مأحقتهــا وــا باســتمرار،  ــا ايكومــ
ا ــطر الك ــري مــن هــا  املنظمــات إىل أن تســتمد العــون مــن اخلــار ، حــي أصــبح  الــحم ا ــر 
ذلو كأهنا امتداد لتلو املنظمات اخلارجية، وبسرت اندها التفاال ايقيقـي مـع املؤسسـات 

 ت التعامل الصادق مع تلو ايكومات املعاصرة وشعو ا. الوطنية والشعبية، كما وفقد
ولكـــن مـــع كـــل ذلـــو فقـــد حققـــ  هـــا  املنظمـــات الـــحم ا ـــر ال ـــغط اإلنســـاين املوجـــود، 
تاحاً نسبياً، لكنق لي  باملستوة املطلوب، الاي يطال  بق اإلسأم من حقوق اإلنسـان  ـا 

ـــرتبط باالنفتـــا  يف هـــو إنســـان لكـــي يســـتطيع التقـــدم يف خمتلـــ  جمـــاالت اييـــاة ب اصـــة مـــا ي
ايكــم، وراايــة حقــوق املعار ــة، والتعدديــة السياســية، ونفــي االســتبداد انــد ايكــام، واحــرتام 

 حقوق اإلنسان لدة اجلميع.
 السبب الثالث:

حصــــوخ  ــــورة جتاريــــة اامليــــة ذات كرامــــة اقتصــــادية، والكرامــــة االقتصــــادية تــــأيت بالكرامــــة 
يف حقل التجارة العاملية، وال ورة التجارية ها  قد  ـااف  فـارص اإلنسانية، فلن التوسع امل ري 

 االتصاخ بي اجملتمعات املنفتحة واجملتمعات املنغلقة.
ومن املعلوم: أن هاا االتصاخ املتكرر مع خمتل  املؤسسات االقتصـادية الدوليـة يـدفع إىل 

ـــــواي بايريـــــات األوليـــــة  مـــــن االنفتـــــا  ونفـــــي التعـــــاري األك ـــــر، والتقـــــدم األكـــــرب يف جمـــــاخ ال
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االســتبداد، المــاً بــان معظــم الــدوخ الغربيــة والشــرقية، وجممواــة الــدوخ األوروبيــة، واملؤسســات 
العامليـة الغربيــة املهتمــة بعمليـات التحــوخ إىل اقتصــاد الســوق وصـناديق التنميــة، تتظــاهر بــالربط 

تحـــــوالت بـــــي املســـــاادات الـــــ  تقـــــدمها للـــــدوخ الناميـــــة، وبـــــي ســـــجل حقـــــوق اإلنســـــان وال
 السياسية: من نفي االستبداد ودام االنفتا  يف ها  الدوخ.

والــــأام أن تصــــبإ ق ــــية الــــدفاع اــــن حقــــوق اإلنســــان أمــــر حقيقــــي ال اكــــن ألحــــد أن 
 يتجاوا .

ومــــن الوا ــــإ أن اادهــــار ايريــــات ونفــــي االســــتبداد يــــؤ ر إيفابيــــاً الــــحم حقــــوق اإلنســــان 
 ويسب  كرامتق السياسية واملدنية.
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 ون عالعولمة الغربيةالمسلم

يلــ م الــحم األمــة اإلســأمية وم قفيهــا أن تتيــا األســلوب املناســ  جتــا  مســاوئ هسةةألة: 
 هيمنة العوملة الغربية.

فــلن مــا تقــدم مــن تصــرحيات بــو  األب، واارتافــات اخلبــري األمريكــي، واملواقــ  العمليــة 
، تتطلــ  منــا وةــن يف للحكــام األمريكــان، بــل املواقــ  العمليــة يكــام الغــرب والشــرق كلهــم

جانــ  ،بــر مــن العــام أن ةــدأد موقفنــا مــن هــا  اويمنــة الغربيــة الظاملــة، كمــا إن الينــا وةــن 
نعــيا يف البلــدان اإلســأمية أن نقــرر طريقــة مواجهــة هــاا التحــدي، وأســلوب هــا  املواجهــة، 

 قافـــات ،بـــاين بايســـبان مـــا ةـــن مقبلـــي اليـــق مـــن القـــرن الواحـــد والعشـــرين قـــرن تعـــاري ال
عجعلنةةةةةةةةاكم شةةةةةةةةعوباً عقبائةةةةةةةةل وتقار ـــــــا، وابتيــــــــار األحســــــــن منهــــــــا، كمــــــــا قـــــــاخ تعــــــــاىل: 

 .(65)…لتعارهوا
الهين يستعمون القول هيتبعون صحسنه هبشر  باِد وقاخ سبحانق: 

(70). 
ويفـــ  أن يكـــون ذلـــو بأســـالي  أك ـــر تاحـــاً مـــن تلـــو الـــ  واجهنـــا  ـــا ســـابقايا، م ـــل 

ابرت الحم مصر أوابر القرن ال امن اشر، أو تلو ال  قوبل  ـا مواجهة هجمات نابليون بون
 سقو  األمرباطورية الع مانية بعد ايرب العاملية األوىل أواال القرن العشرين.

مـن سياسـة  واإلمام أمـري املـؤمني  واألسلوب الناجإ هو اتباع سياسة رسوخ اهلل 
 والعملي وما أشبق.السلم والأان  واالكتفاء الاايت والتطور العلمي 

                                                           
 .11سورة ايجرات:  (65)
 .18-11سورة ال مر:  (10)
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 نصيب المسلمين هن العولمة

إن نصــي  املســلمي مــن العوملــة الغربيــة إذا م ينتبهــوا وم يتــداركوا األمــر بــالرجوع هسةةألة: 
إىل القــــواني اإلســـــأمية املنســـــية، هـــــو الغـــــ و االســـــتعماري بنســـــبة أو بـــــأبرة يف العديـــــد مـــــن 

وهــو اـام أملــاين، « بــوخ ا يـد»بق، وقــد ذكـر اجملـاالت االقتصـادية والسياســية وال قافيـة ومــا أشـ
يف كتـــاب لـــق كتبـــق قبـــل نصـــ  قـــرن تقريبـــاً حيـــاأر فيـــق الغـــربيي مـــن املســـلمي، وحيرأ ـــهم الـــحم 
إشــعاخ ايــروب الصــليبية وإااديــا  ــدأهم، ويعلأــل ذلــو بــأن املســلمي ســوي يتغلبــون الــيهم 

ي،   يليصـــها يف أربـــع نقـــا   لـــوال تـــدارك األمـــر، وذلـــو لنقـــا  القـــوة املوجـــودة انـــد املســـلم
 كالتايل:
 قوة اقتصادهم، لل روات الطبيعية واملعدنية ال  اتلكوهنا.: 1
بقولـــق:  ك ــرة نســلهم، وااديـــاد اــددهم، حيـــث إهنــم يعملـــون  ــا أوصـــاهم نبــيأهم: 2

 .(71)«تناكحوا تناسلوا تك روا، فلينأ ااباهي بكم االامم يوم القيامة ولو بالسقط»
جلغرايف املهم، فلن منطقتهم منطقـة حساسـة، ترتبـع الـحم الوسـط الـرابط بـي موقعهم ا: 3

 طريف العام، وتشري الحم امليا  الدافية، وما إىل ذلو.
و أابيــة ديــنهم، وانتشــار  الســريع، واســتقطابق للجمــاهري، وذلــو بســب  مــا حيملــق مــن : 4

ركــــة واســــتمرار، إنــــق ســــهولة ومرونــــة، وانفتــــا  وحريــــة، ومنطــــق واقأنيــــة، وجــــد واجتهــــاد، وح
 يداوهم للنشا  الداام، واالبداع املستمر، واالبتكار املتطور.

سةةابقوا إلةةى هغفةةرة نعــم إن اإلســأم يؤكــد الــحم التنــاف  يف اخلــري والتقــدم، قــاخ تعــاىل: 
هن رّبكم عجّنة  ر  ا كعرب السما  عاارب

(72). 
ماعاض عاارب عسةةةار وا إلةةةى هغفةةرة هةةةن رّبكةةةم عجنةةة  ر ةةة ا السةةةوقــاخ ســبحانق: 

ُص ّدض للمتقين
(73). 

                                                           
 يف الت وي . 98ي 101جامع األببار: ص (11)
 .41سورة ايديد:  (14)
 .111سورة ،خ امران:  (11)
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هاستبقوا الخيراضوقاخ تعاىل: 
(74). 

 .(79)«من استوة يوما  فهو مغبون»قاخ:  وان أ  ابد اهلل 
م افاً إىل روايات احملاسبة ال  لث الحم امل اخلري والتقـدم األك ـر يومـاً بعـد يـوم، فعـن 

،دم اامــل يف يومــو هــاا بــرياً أشــهد  إن النهــار إذا جــاء قــاخ يــا ابــن»قــاخ:  أ  ابـد اهلل 
لو بق اند ربو يوم القيامة فلين م ،تو فيما م حم وال ،تيو فيما بقي فـلذا جـاء الليـل قـاخ 

 . (76)«م ل ذلو
 . (77)«املغبون من بنب امر  سااًة بعد سااة»أنق قاخ:  وان أ  ابد اهلل 
ومــن كــان ،بــر يوميــق مــن اســتوة يومــا  فهــو مغبــون، »أنــق قــاخ:  واــن أ  ابــد اهلل 

بريمها فهو مغبو ، ومن كان ،بر يوميق شرمها فهو ملعـون، ومـن م يـر ال يـادة يف نفسـق فهـو 
 . (78)«إىل النقصان، ومن كان إىل النقصان فاملوت بري لق من ايياة

لـي  منـا مـن م حياسـ  نفسـق يف كـل يـوم فـلن امـل »قـاخ:  وان أ  ايسن املا ي
 . (75)«امل سيياً استغفر اهلل منق وتاب إليق حسناً است اد اهلل وإن

ابـن ،دم إنـو ال تـ اخ  ـري »يقوخ:  وان أ  مح ة ال مايل قاخ: كان الي بن ايسي 
ما كان لو وااظ من نفسو وما كان  احملاسبة من مهو وما كان اخلوي لو شـعاراً وايـ ن 

 . (80)«جل فأاد جواباً لو د اراً ابن ،دم إنو مي  ومبعوع وموقوي بي يدي اهلل ا و 
مــن حاســ  نفســق ربــإ، ومــن بفــل انهــا »قــاخ:  ويف هنــ  البأبــة اــن أمــري املــؤمني

 . (81)«بسر، ومن باي أمن، ومن ااترب أبصر، ومن أبصر فهم، ومن فهم الم
يــا أبــا ذر حاســ  نفســو قبــل أن لاســ  »أنــق قــاخ:  واــن أ  ذر يف وصــية النــك 

                                                           
 .28 ، سورة املاادة:128سورة البقرة:  (12)
 .41011  59ب 52ص 16وساال الشيعة:   (19)
 .14باب  اسبة العمل   299ص 4الكايف:   (16)
 .41014  59ب 52ص 16وساال الشيعة:   (11)
 .1باب معىن املغبون   124معاين األببار: ص (18)
 .1  49ب 111ص 19حبار األنوار:   (15)
 .116  2اجملل   119األمايل للطوسي: ص (80)
 .408بة، قصار ايكم: هن  البأ (81)
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ســو قبــل أن تــوان، وجتهــ  للعــرا األكــرب يــوم تعــرا، ال فهــو أهــون يســابو بــداً، وان نف
لفحم منـو الـحم اهلل بافيـة، إىل أن قـاخ: يـا أبـا ذر ال يكـون الرجـل مـن املتقـي حـي حياسـ  
نفســـق أشـــد مـــن  اســـبة الشـــريو شـــريكق فـــيعلم مـــن أيـــن مطعمـــق ومـــن أيـــن مشـــربق ومـــن أيـــن 

اكتســـ  املـــاخ م يبـــاخ اهلل  ملبســـق، أمـــن حـــل أم مـــن حـــرام، يـــا أبـــا ذر مـــن م يبـــاخ مـــن أيـــن
 .(82)«ا وجل من أين أدبلق النار

 اــن النــك  اــن الـي  اـن ،بااــق  وقـاخ اإلمــام ايســن بـن الــي العســكري 
أكي  الكيسي من حاس  نفسق وامل ملا بعـد املـوت، فقـاخ رجـل: يـا أمـري املـؤمني  »قاخ: 

يــا نفســي إن هــاا يــوم  كيــ  حياســ  نفســق؟ قــاخ: إذا أصــبإ   أمســحم رجــع إىل نفســق وقــاخ
م حم اليـو ال يعـود إليـو أبـداً واهلل يسـألو انـق  ـا أفنيتـق، فمـا الـاي املـ  فيـق، أ ذكـرت 
اهلل، أم محدتق، أ ق ي  حواا  مؤمن فيـق أنفسـ  انـق كربـق، أحفظتيـق بظهـر الغيـ  يف أهلـق 

الـاي  وولد ، أحفظتيـق بعـد املـوت يف خملفيـق، أكففـ  اـن بيبـة أل مـؤمن، أانـ  مسـلماً مـا
صنع  فيق، فياكر ما كان منق، فلن ذكر أنق جرة منـق بـري محـد اهلل وكـرب  الـحم توفيقـق، وإن 

 .(83)«ذكر معصيًة أو تقصرياً، استغفر اهلل وا م الحم ترك معاودتق
وهـاا كلـق  ـا جعـل املسـلمي األولـي يقفـ ون إىل االمـام قفـ ات كبـرية و سـريعة، وينشـرون 

 ا، وأبعد مناطق املعمورة، وذلو كما هو ماكور يف التاريو.اإلسأم يف أقصحم نقا  االر 
  إن الغربيي ومنا اتفاقية واد بلفور يف سـنة ألـ  و أئااـة وسـتي هجريـة تقريبـاً، وبعـد 
ميات االتفاقيات، بـَنَــو ا الـحم اسـتعمار الـبأد االسـأمية واسـت مار املسـلمي، أي: اتفقـوا الـحم 

صـــــادية واالجتماايـــــة والسياســـــية واالاأميـــــة لـــــبأد االســـــأم مبـــــدأ الســـــيطرة العســـــكرية واالقت
والشعوب املسلمة، وهـاا مـا حصـل فعـًأ وذلـو لأطمـاع االسـتعمارية يف تلـو اجلهـة، وقبـوخ 

 االستعمار يف ها  اجلهة لقلة الواي واالبتعاد ان القواني اإلسأمية وادم أهلية ايكام.
بصــــورة باصــــة يســــعون يف فــــرا هيمنــــتهم  نعــــم، إن الغــــربيي بصــــورة اامــــة واألمريكــــان

وتقلي  الشيصـية بـري الغربيـة وبـري االمريكيـة ولجـيم دورهـا، وباصـة الشيصـية اإلسـأمية 
يف جمتمـــع العوملـــة اجلديـــدة، ولكـــن مـــع كـــل ذلـــو فـــلن للعوملـــة اإلســـأمية املطابقـــة مـــع الفطـــرة 

                                                           
 أل  ذر الغفاري. يف وصية رسوخ اهلل  9فصل  4ب 269مكارم األبأق: ص (84)
 .41081  56ب 58ص 16وساال الشيعة:   (81)
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 ي السعي لتعري  العام  ا.اإلنسانية كل أسباب النمو والتقدم واإلادهار، فعلينا ةن املسلم
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 البلدان اإلسالهية عالعولمة االقتصادية

إن النظـام االقتصـادي العـاملي، املعـربأ انـق بالعوملـة االقتصـادية، يشـكل تـأ رياً كبـرياً هسألة: 
الحم البلدان اإلسأمية واقتصـاديايا، إذ وراء هـا  العوملـة بـرباء اقتصـاديون وحكـام سياسـيون 

يف مصــايهم الشيصــية ومنــافعهم الفرديــة، وهــاا ينــار اإلنســانية كلهــا ولــي   ال يفكــرون إال
 املسلمي فحس  بالشر واخلطر.

واليــق: فالعــام اإلســأمي مهــدد كلــق بأبطــار العوملــة االقتصــادية، ولكنــق يف نفــ  الوقــ  
نـــرا  يعـــيا حيـــاة التنـــاحر والتآكـــل، والرتهـــل والتهمـــيا، فاقـــداً ألي موقـــ  صـــحيإ وهـــادي 

 اع أو للهجوم.للدف
إن  ــــــاوالت ال ــــــغط والكبــــــ ، واالست ــــــعاي واالســــــت مار الــــــ  لــــــاك  ــــــد البلــــــدان 
اإلســــأمية إمنــــا هــــي مــــن أجــــل ال لــــة أمنهــــا، واا اــــة اســــتقرارها، وتعطيــــل مؤهأيــــا، وســــحق  
كفاءايا، كي يالجيوها إىل الدبوخ يف تيار العوملة الغربية بأ رارها، وبالسباحة القهرية وفقها، 

 نتماء إىل التدويل الشامل لأقتصاد، أو العوملة االقتصادية بعبارة أبرة.واال

 صبر العولمة  لى البلدان اإلسالهية
إنأ الكــأم الســابن حــوخ بــاهرة العوملــة وحــوخ أ رهــا االقتصــادي الــحم البلــدان اإلســأمية 

 ال ي اخ قااماً بي  أ ة ،راء فكرية أو أك ر:
ة ولســـــينها الـــــحم وجـــــق العمـــــوم، ويســـــتدلون لـــــق بـــــأهنم الـــــرأي القااـــــل بتحبيـــــا العوملـــــ: 1

سيســـتفيدون مـــن التقـــدم التقـــين، والتطـــور الصـــنااي املتســـارع، والتكامـــل االقتصـــادي العـــاملي، 
ويــأملون باستصــأ  حــاخ النـــاس اقتصــادياً، وحصــوخ مأيــي البشـــر الــحم حيــاة ف ــلحم، مـــع 

ة لــبع  الشــيء مــن ســياديا الــحم إذاــاهنم بــأن العوملــة هــا  تســتل م بســارة البلــدان اإلســأمي
 اقتصادها وتوجيهق كما تريد وكي  تشاء.

هــــاا وال  فــــحم إن املــــدافع اــــن هــــاا الــــرأي هــــم: قســــم مــــن رجــــاخ األامــــاخ، وأمريكــــا، 
 واملؤسسات ال أع للعوملة: الصندوق والبنو الدوليي واملنظمة العاملية للتجارة.

وإهنـا نتيجـة طبيعيـة للتطـور العلمـي والتقـين،  الرأي القاال بواقعية العوملة ومو وايتها،: 2
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وقـوة اإلنتـا  الرأ ـايل، إهنـا تـؤدي الـحم التقـارب بـي خمتلـ  االقتصـادات، إهنـم يـرون للعوملـة 
ها  احملسنات، ويرون إىل جانبها مساوئ أي اً، من أمهها هو: أن الاي حيصل الحم منافعها 

ن إمجـايل سـكان العـام، بينمـا أ ـرارها % مـ40قليل من الدوخ الـ  ال يتجـاوا اـدد سـكاهنا 
 مت  أبل  البلدان النامية، وتسب  ايادة مشاكلها االقتصادية، وتق ي الحم التنمية فيها.

  إن املدافع ان هاا الرأي هم: قسم مـن القـوة اليسـارية، وهـواة االشـرتاكية املقيمـي يف 
 عام ال الث.البأد الرأ الية، وبع  أصحاب الفكر القاطني يف بأد ال

الرأي القاال بشرارة العوملـة وم ـارها، وإهنـا مـن تبعـات النظـام الرأ ـايل العـاملي، ألهنـا : 3
تقصد تعوي  اقتصادات الدوخ الرأ اليـة اـن تقلأـ  أسـواقها الدابليـة، بنقـل أك ـر امليـات 

ميـة، مـع إمسـاك وباصـة الصـنااات املنحطـأة وامل ـرة للبييـة والنـاس ـ إىل البلـدان النا اإلنتـا  ـ 
 قيادة اإلنتا  يف العام بيدها.

واليــق فالرأ اليــة تريــد حــلأ مشــاكلها االقتصــادية اــن طريــق اوملــة االقتصــاد،  عــىن: أهنــا 
تريد تصدير مشكأيا االقتصادية إىل بلدان العام ال الث، لتتيل  هي منهـا، وتلقـي ب قلهـا 

 هم.اليهم وإن أدة ذلو إىل بلق جمتمع طبقي بغي  في
وال  فحم: إن املـدافع اـن هـاا الـرأي هـم: القسـم األاظـم مـن أصـحاب القـوة السياسـية 
واالقتصـــادية، واالجتماايـــة وال قافيـــة، يف البلـــدان الناميـــة، املطلعـــة الـــحم مـــا يعانيـــق النـــاس مـــن 
ويـــأت النظــــام الطبقــــي بــــري العــــادخ، املــــؤدي اىل الفقــــر وايرمــــان، واجلهــــل واألميــــة، واملــــرا 

، والسل  والنه  ل روات بلدان العام ال الث ان طريق الشركات متعـددة اجلنسـيات، والتبعية
 وبواسطة التبادخ التجاري بري املتكافئ وبري العادخ.
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 هوقفنا تجاه العولمة

مــن املهــم أن نعــري ةــن املســلمي خمــاطر العوملــة ايدي ــة وأ ــرار ســيطرة أمريكــا  هسةةألة:
ــر إالأ يف نفســها، وال وبريهــا مــن الــدوخ الغربيــة الــحم ا لعوملــة اجلديــدة، فــلن هــا  العوملــة ال تفكأ

تبصر األمور إالأ باملنظار املادي البح ، ولطط للق اء الحم اإلسأم واملسلمي، ألهنا ترامها 
يداوان إىل اوملة صحيحة، التبتين الحم اويمنـة واالسـت مار، واالسـتبداد واالست ـعاي، وإمنـا 

 ـــل والقـــَيم، والـــحم العـــدخ والقســـط، والـــحم الرمحـــة تبتـــين إىل جانـــ  النمـــو و 
ا
االادهـــار الـــحم امل

 والرأفة، والحم التعاون والتوادد، والحم التباذخ والتواصل.
المــاً بــأن البقــاء إمنــا يكــون للــاي بــىن أساســق الــحم العــدخ والقســط، والعاقبــة إمنــا تكــون 

يانـق الـحم بـأي ذلـو،  للاي رصأ بنيانق الحم قوااد الفطرة والعقأنيـة، بينمـا الـاي أسـ  بن
كان مصري  ال واخ والسقو ، كما سـقط النظـام الشـيواي، وبـادت االشـرتاكية واالـ  إىل بـري 

 رجعة.
ولكن مع ذلو فلن الدنيا دار أسباب ومسببات وكان  وستكون للعاملي فيها وقـد قـاخ 

عقل ا ملوا هسيرى اهلل  ملكم عرسوله عالمؤهنوناهلل سبحانق: 
(84). 

كال نمد هؤال  عهؤال : وقاخ ا وجل
(89). 

واليـــق: فـــلن كـــان املســـلمون هـــم العـــاملون ـ امـــأً مر ـــياً هلل ورســـولق، ومطابقـــاً للقـــر،ن 
واإلسأم ومـؤطراً بلطـار العصـر ومتطلبـات اييـاة اجلديـدة ـ انتصـر اإلسـأم وسـاد الـدنيا، واـم 

 اجلميع رمحتق وادلق.
لو، أي: الـــــحم بـــــأي املســـــلمي وإن كـــــان العـــــاملون هـــــم الغربيـــــون، وهـــــم اليـــــوم كـــــا

املتقااسي ان العمل، انتصر الغرب وسادوا الدنيا، وامأ اجلميع أ ـرارهم وبلمهـم، كمـا هـو 
اليوم حاخ الدنيا وحاخ أهلها، ففي كل نقطة من نقا  الدنيا وباصة يف بلـدان العـام ال الـث 

يف قاامـة الشـقاء حرب ودمار، وجـوع وفقـر، ومـرا وحرمـان، وبلـم واسـتبداد، وإىل ،بـر مـا 

                                                           
 .109سورة التوبة:  (82)
 .40سورة اإلسراء:  (89)
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 من ألفاظ وكلمات.
وهــا  هــي أي ــاً ســنأة اهلل تعــاىل يف اييــاة، حيــث جعــل الــدنيا للعــاملي، ســواء كــانوا مــن 

 أهل ايق كاملسلمي، أو من أهل الباطل كاملستعمرين.
كما إن سنة اهلل تعاىل ها  قد جعلها سـبحانق يف الـدنيا لأبتبـار واالمتحـان، حيـث إن 

بــار وابتيــار، ولإلنســان أن  تــار ايــقأ أو الباطــل، وأن يعمــل أو يتقــاا  اــن الــدنيا دار ابت
العمل، وأن يكون خملصاً يف املـق أو مراايـاً، وأن يفـدأ يف املـق أو يتماهـل، فحيـث إن الـدنيا 
ــــار وابتيــــار، اــــدأ اهلل تعــــاىل كــــأ الفــــريقي: أهــــل ايــــق، وأهــــل الباطــــل، باألســــباب  دار ابتب

كةةةةالً نمةةةةّد هةةةةؤال  عهةةةةؤال  هةةةةن  طةةةةا  والطَــــوخ، كمــــا قــــاخ تعــــاىل: والوســــاال، وبــــايوخ 
ربّةةةك

ي اهلل تعـــاىل النـــاس أنفســـهم امليلـــ  مـــنهم مـــن املرااـــي، واحملـــق مـــن (86) . وذلـــو لـــريا
املبطل، وليوقفهم الحم مدة قـدر أنفسـهم، ويعـرأفهم مبلـ  اسـتحقاقهم مـن األجـر وال ـواب أو 

امـــة: لـــي  هـــاا هـــو مـــا اســـتحقأق مـــن ال ـــواب العـــااب والعقـــاب، حـــي ال يقـــوخ أحـــد يـــوم القي
 واجلنة، أو من العقاب والنار.

نعم ها  هي سنأة من سنن اهلل تعاىل يف ايياة، وقـدر  وق ـا  ، ولكـن هنـاك سـنة أبـرة 
وهـــو الواـــد بـــالفتإ والنصـــر املطلـــق للمســـلمي املـــؤمني وذلـــو يف امـــن بهـــور اإلمـــام املهـــدي 

ري ( فعنــد ذلــو ســيأيت اهلل بــالفتإ، وينصــر ايــقأ وأهلــق، املنتظــر )اجــل اهلل تعــاىل فرجــق الشــ
ويدح  الباطل وأهلق، وينقا الناس من الشقاء والعااب، ومن اجلهل والفقـر، ويـايقهم ربـد 
العــيا، وســعادة اييــاة، وحــأوة األمــن واالســتقرار، وذلــو كمــا أبــرب تعــاىل يف كتابــق الكــرم 

وا هةس اارب عنجعل ةم صئمةة عنجعل ةم عنريةد صن نمةّن  لةى الةهين استضةعفحيث قـاخ: 
الواربين

(87). 
عقل جا  الحّق عزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً وكما قاخ سبحانق: 

(88). 
قل جا  الحّق عها يبدئ الباطل عها يعيدوكما قاخ ا أوجلأ: 

(85). 

                                                           
 .40سورة اإلسراء:  (86)
 .9سورة القص :  (81)
 .81سورة اإلسراء:  (88)
 .25سورة سبأ:  (85)
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 واسحم أن يكون ذلو اليوم قريبا إن شاء اهلل، فتعم العوملة الصـحيحة لـ  بـل اإلسـأم
 ايكيم كل بقاع األرا، وتنشر رمحتها الحم كل األنام، وتق ي الحم العوملة املعاصرة الظاملة.

 
 هجاب ة العولمة االقتصادية الغربية

إن هةةهه صهةةتكم صهةةة إن اهلل تعــاىل جعــل املســلمي أمــة واحــدة بقولــق ســبحانق: هسةةألة: 
عاحدة

اييويـة، ومنهجـاً حـدي اً يف  ، وجعل وا ح ارة اريقة، وأسلوباً جديداً يف األمور(50)
هلكةةةةةةةةم رلعس صهةةةةةةةةوالكم ال ت ظلمةةةةةةةةون عال الشــــــــؤون االقتصــــــــادية حيــــــــث قــــــــاخ تعــــــــاىل: 

ُتظلمون
 وراقهم رببة ملحأة يف بناء مستقبل أجياوم. (51)

واليــق: فأبــدأ لنــا ةــن املســلمي أن نــرتك السياســات االقتصــادية القطريــة ال ــيقة الــ  ال 
سياســــــة التكتــــــل االقتصــــــادي االســــــأمي ال ــــــيم، ملواجهــــــة  متــــــ  إىل اإلســــــأم بصــــــلة، إىل

التكتأت االقتصادية العاملية العمأقـة، والبـد مـن ابتنـام الفرصـة وانتهااهـا للـدبوخ يف النظـام 
العـــاملي اجلديـــد: العوملـــة، ولـــديها بو ـــع أســـ  التعـــاون االقتصـــادي اإلســـأمي، وإراءة نظـــام 

 إلادهار، والعدخ واألبأق.اقتصادي كامل وشامل، يفمع بي النمو وا
وهنا البد مـن اإلشـارة إىل بعـ  اإلجـراءات الـ  بواسـطتها اكـن مواجهـة العوملـة الغربيـة، 

 وصد أموا  فسادها ودمارها.

 اإلجرا  ااعل:
يل م طر  أصوخ االقتصاد اإلسأمي املستنبط من القـر،ن الكـرم والسـنة الشـريفة، هسألة: 

ي خلق لكم ها هس اارب جميعاً هو الهمن م ل قولق تعاىل: 
(52). 

عصحل اهلل البين عحرم الرباوم ل قولق سبحانق: 
(53). 

عال تأكلوا صهوالكم بينكم بالباطلوم ل قولق ا وجل: 
(54). 

                                                           
 .54سورة األنبياء:  (50)
 .415سورة البقرة:  (51)
 .45سورة البقرة:  (54)
 .419سورة البقرة:  (51)
 .188سورة البقرة:  (52)
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للسائل عالمحرعم عالهين هس صهوال م حق هعلوموم ل قولق تعاىل: 
(59). 

عصقر وا اهلل قر اً حسناوم ل قولق سبحانق: 
(56). 

 .(57)«الناس مسلطون الحم أمواوم: »وم ل قوخ النك 
 .(58)«ال حيل ماخ امرئ مسلم إال بطي  من نفسق: »وم ل قولق 
 .(55)«األرا هلل وملن امرها: »وم ل قولق 
 .(100)«من سبق إىل ما ال يسبقق إليق املسلم فهو أحق بق» : وم ل قولق 
من تـرك  ـياااً فعلـيأ  ـيااق: »وم ل قولق 

. (102)«ومـن تـرك دينـاً فعلـيأ دينـق ،(101)
 إىل بريها من اآليات والروايات الشريفة.

  داوة اقتصـادي العـام إىل مدارسـتق ومااكرتـق وإراءة أف ـل الطـرق إىل تطبيقـق وتنفيـا ، 
فلن االقتصاد اإلسأمي قد أ ب  جدارتـق يف إنقـاذ البشـر مـن الفقـر، وإربـاد العـيا للجميـع، 

قيـق أمنيـات النـاس يف اييـاة مـن كـل اجلهـات املاديـة بـل وحـي املعنويـة وهو اليوم قادر الـحم ل
 أي اً، وذلو ألنق قانون السماء الاي جاء بق الوحي إلنقاذ أهل األرا من الفقر وايرمان.

 اإلجرا  الثانس:
يل م العمـل إليفـاد مركـ  إسـأمي اقتصـادي اـاملي، يقـوم بتقيـيم السـبل التطبيقيـة، هسألة: 
سياســـات االقتصـــادية اإلســـأمية، ويســـعحم لتحجـــيم ولديـــد االبتأفـــات املوجـــودة واقـــرتا  ال

ـــــة استشـــــارية ت ـــــم بـــــرباء االقتصـــــاد اإلســـــأميي للتفكـــــري يف  بينهـــــا، وهـــــاا حباجـــــة إىل مجعي
 األسالي  والسياسات االقتصادية اإلسأمية يف بل املتغريات الدولية والعاملية.

                                                           
 .49-42سورة املعار :  (59)
 .وأقِر وا 40، سورة امل مل: وأقَر وا 18سورة ايديد:  (56)
 .1  11ب 414ص 4حبار األنوار:   (51)
 .58  5ي 444ص 1بوايل الآليل:   (58)
 .4باب يف إحياء أرا املوات   415ص 9الكايف:   (55)
 .40509  1ب 111ص 11مستدرك الوساال:   (100)
 مادة  يع. 161ص 2ال ياع: العياخ، انظر جممع البحرين:   (101)
 .11  82ب 411ص 6ياي  األحكام:   (104)
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 اإلجرا  الثالث:
لتعـديل السياسـات النقديـة واملاليـة، والصـادرات والـواردات يف التجـارة يل م العمـل هسألة: 

 اخلارجية ال  لال  القواني اإلسأمية، فيج  توفيقها مع االقتصاد اإلسأمي القوم.

 اإلجرا  الرابن:
يلـــ م داـــم مـــا تقدمـــق البلـــدان اإلســـأمية مـــن اإلصـــأحات االقتصـــادية يف جمـــاخ هسةةةألة: 

مع االقتصاد اإلسأمي، وذلو تسهيًأ للح ور الفاال يف جمـاخ التكـتأت التطبيق، املنطبقة 
 االقتصادية العاملية.

 

 اإلجرا  الخاهس:
يلــ م العمــل الــحم قيــام ســوق إســأمية لــرأس املــاخ وحركتــق الــحم مســتوة البلــدان هسةةألة: 

 أقتصاد.اإلسأمية، وو ع إطار تطبيقي يتأءم مع املتغريات اياصلة يف األسواق العاملية ل

 اإلجرا  السادس:
يلـــ م العمــــل الــــحم ارتقــــاء القــــدرات البشـــرية، واإلمكانــــات التقنيــــة، وذلــــو الــــحم هسةةةةألة: 

 مستوة البلدان اإلسأمية.

 اإلجرا  السابن:
يلــ م العمــل لتحريــر املبــادالت التجاريــة مــن كــل القيــود وامل ــايقات، م ــل: انتقــاخ هسةةألة: 

ل، واألشـــياص، ورأس املـــاخ املـــؤطر بلطـــار االقتصـــاد اناصـــر اإلنتـــا ، واملنتجـــات وقـــوة العمـــ
اإلسأمي فيمـا بـي البلـدان اإلسـأمية، فـأ مجـارك وال  ـراا  بـي الـبأد اإلسـأمية، م ـافاً 
إىل حرية امللكية الشيصية يف إطارهـا اإلسـأمي الصـحيإ، وحريـة اإلرع بـأ فـرا ال ـراا  

 اليق.

 اإلجرا  الثاهن:
استشـراي ،فـاق املسـتقبل، ورسـم صـورة مسـتقبلية ملوقـع البلـدان يلـ م العمـل الـحم هسألة: 
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اإلســأمية يف احملــيط االقتصــادي اإلقليمــي والــدويل، ولديــد مفهــوم معــيأ ل مــن اإلســأمي، 
وتصــــوير إمكــــان قيــــام الســــوق اإلســــأمية املشــــرتكة، ومــــا يــــرتبط  ــــا مــــن ايريــــة االقتصــــادية، 

 واملنافسة، وايماية، والدام.
 

 التاسن: اإلجرا 
يلـــــ م العمـــــل مـــــن أجـــــل الوصـــــوخ إىل االكتفـــــاء الـــــاايت االقتصـــــادي يف البلـــــدان هسةةةةةألة: 

اإلسأمية، وو ع أس  لبناء القدرة التنافسية الماً بأن التناف  التجاري والصنااي يعـد مـن 
 أهم اناصر التنمية الشاملة يف البلدان اإلسأمية.

 اإلجرا  العاشر:
دة من التجارب االقتصادية العاملية يف جما ـة العوملـة كالتجربـة يل م السعي لأستفاهسألة: 

 الصينية وبريها.
أجــل إن يف التجربــة الصــينية وتعاملهــا مــع العوملــة الغربيــة درســاً هامــاً، واــربة بليغــة جلميــع 
الدوخ النامية بصورة اامة، واألقطار اإلسأمية بصورة باصة، فلن الصي متكنـ  مـن  ارسـة 

يــة جبناحيهــا: االقتصــادي واالجتمــااي، معتمـدة الــحم إمكانايــا الدابليــة وطاقايــا امليـة التنم
الااتيــة بالدرجــة األوىل، و اولــة إصــأ  اقتصــادها االشــرتاكي إصــأحاً جــارياً، ومتعاملــة مــع 
العوملــة بعقــل مفتــو  ومــن موقــع قــوة االقتصــاد الصــيين، فأ ــح  بــالو ذات ســوق متحركــة، 

لـــحم أن جتـــاب االســـت مارات اخلارجيـــة اخلاصـــة والعامـــة إليهـــا، حـــي ويف نفـــ  الوقـــ  قـــادرة ا
 أصبح  تناف  االقتصاد الغر  يف ك ري من املوارد.

نعم، إن املستقبل هو للتكتأت االقتصادية واجلمعيـات االسـت مارية العظمـحم، فـلن الـدنيا 
املعامـل األم، وةـو لطو بطوات كبرية ةو اـام التقنيـة واملعلوماتيـة، وةـو الشـركات الكـربة و 

اــــام اإلدارة احملنكــــة والقــــرار النافــــا، ومــــن هــــاا املنطلــــق ينبغــــي للبلــــدان اإلســــأمية أن لطــــو 
بطــــــوات ســــــريعة وحا ــــــة، كبــــــرية وجبــــــارة، لتحقيــــــق هــــــدي التكامــــــل يف تطبيــــــق االقتصــــــاد 
لــحم اإلســأمي، وإراءة صــورة الوحــدة االقتصــادية اإلســأمية، الــ  بــدوهنا لــن يقــدر املســلمون ا

إقامة اقتصاد ناجإ ومتي، يتحدة اآلبرين الحم البقـاء واملنافسـة يف اـام االقتصـاد املعاصـر، 
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  ودنيا املبادالت التجارية الناشطة.
 

 الحكام هن عرا   عف المسلمين
إن العوملـــــة اإلســـــأمية ربـــــم توفرهـــــا الـــــحم كـــــل مســـــتل مات العوملـــــة الصـــــحيحة، هسةةةةةألة: 

حيـث إهنـا جتمـع بـي النمـو واالادهـار، والعـدخ واألبـأق،  واشتماوا الحم الكفاءات الااتيـة،
وهـي األمـور املقومـة للعوملـة الصـحيحة، والـ  م تتـوفر يف العوملـة الغربيـة وبريهـا، إال أهنـا لسـوء 
تصري ايكام املتطفلي الـحم اإلسـأم، وسـوء تعامـل ايكومـات األمويـة والعباسـية والع مانيـة 

راية، بقيـ  العوملـة اإلسـأمية مقصـورة الـحم الـبأد اإلسـأمية، املتسلطة الـحم املسـلمي بـأ شـ
و صورة بي جواةها، بل و ااعة أي ا حي بي املسلمي أنفسهم، وما ذلو إال بان  مـن 
ايكام املستبدين، وايكومات الظاملة، الـ  اسـتلم  مركـ  القيـادة اإلسـأمية بـأ شـراية، وال 

سأم  جر اوملتق، والحم املسلمي بنسياهنا واتباع مظاهر تأييد من املسلمي، فجن  الحم اإل
 العوملة الغربية.
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 العولمة عالتعولم
ال  فــــحم إن املســــلمي والــــحم ا ــــر الظــــروي القاســــية الــــ  مــــرأت  ــــم، واســــتبداد هسةةةةألة: 

حكـــامهم، ودكتاتوريـــة حكومـــايم، واـــدم تطبـــيقهم اإلســـأم تطبيقـــاً صـــحيحاً، حيـــث اكتفـــحم 
أم بلجراء حدود  وقوانينق اجل ااية فقط وذلـو مـن دون مرااـاة الشـرو  الـ  بع هم من اإلس

يلــــ م توفرهــــا،  ــــا أدة إىل تشــــويق  عــــة اإلســــأم، ومتويــــق حقيقتــــق الناصــــعة، فتســــبأ  ابتعــــاد 
املســلمي اــن واقعهــم، ورفــع أيــديهم اــن بــواهرهم اإلســأمية، وســراة يــافتهم الــحم الظــواهر 

بربيـــة، فقـــد أصـــبإ ك ـــري مـــنهم جـــراء ذلـــو ال حيتـــاجون إىل مـــن  املســـتوردة، شـــرقية كانـــ  أم
يــداوهم إىل التعــوم، إذ هــم اليــوم متعوملــون ودابلــون يف العوملــة ايدي ــة، فــرتة أ ــاءهم ابــارة 
اــن:  مــد وأمحــد وحســن وحســي والــي واهــراء وفاطمــة، ولكــنأهم يتشــب ون باملظــاهر الشــرقية 

 أو الغربية يف ك ري من اامورهم.
: يتبعـــوهنم يف الوجبــات الســـريعة املتواجــدة الـــحم شــكل سلســـلة مطــاام، وكـــالو يف مــ أً 

األ اع واألجه ة، ويف الكـأم واللغـة، ويف السـلوك والسـرية، ويف الشـكل والصـورة، ويف اونـدام 
واملظهـــــر، ويف التـــــ يي والتجميـــــل، ويف األايـــــاء واأللبســـــة، ويف العأقـــــات والعشـــــرة، ويف بـــــاقي 

 ؤوهنم.أمورهم وساار ش
إذن: فنحن دابلـون يف العوملـة الغربيـة بـاملفهوم الغـر ، يف ك ـري مـن بصوصـياتنا وم ايانـا، 

 ال أننا نريد أن نتعوم وندبل يف العوملة.
املســلمي اــن التشــبأق بغــري املســلمي كمــا هــو معــروي،  هــاا وقــد هنــحم نــك اإلســأم 

 فكي    اولة كل بصوصيات ايياة اندهم؟ 
، فكيـ   ـن أصـبإ م ـل قـوم يف (103)«من تشبأق بقـوم ااـدأ مـنهم»ايديث: وقد جاء يف 

 مجيع بصوصيايم؟ فهو ج ء منهم، ال أنق  سوب اليهم.
أجــل، لقــد أصــبإ الك ــري مــن املســلمي اليــوم متعــوملي ســلبياً  ــا للكلمــة مــن معــىن، يعــين: 

تقنيـتهم، إهنـم تركـوا العلـم إهنم أ ـحوا يقلـدون الغـربيي يف سـيأيايم وسـلبيايم، دون تطـورهم و 
                                                           

 .41802  19ب 220ص 11مستدرك الوساال:   (101)
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والعمــل، والفــن والصــنعة الــ  تقــدموا فيهــا بربكــة اإلســأم، وأبــاوا مــنهم امليواــة واالســتهتار، 
واجملــون واخلأاــة، واملســكرات وامليــدأرات، واإلدمــان والفســاد، وكــل الســلبيات والســيأيات الــ  

إذ لــي  وــا اــأ  إال  أفســدت الغــرب وأهنكتــق، وأاجــ ت الغــربيي اــن معاجلتهــا وإصــأحها،
يف تعاليم اإلسأم، وال إصأ  إال باتبـاع هنـ  القـر،ن، وقـد ابتعـد النـاس اـن اإلسـأم والقـر،ن 
جهـــأً ور ـــا انــــاداً، ولـــالو ال يفــــدون ألامـــايم حـــًأ، وال لفســــادهم إصـــأحاً، وال ملر ــــهم 

 اأجاً.
يف أامــايم ومآســيهم،  لقــد أبــا املســلمون فســاد الغــرب، فــابتلوا  ر ــهم ودااهــم، ووقعــوا

ــــرة، فــــابتلوا بالع وبــــة،  إهنــــم تركــــوا تعــــاليم الرســــوخ ــــر، وتكــــوين األســــرة املبكأ يف الــــ وا  املبكأ
 وبويأيا من أمراا نفسية وجسدية، وفردية واجتمااية.

: بــأن البنــ  إذا بلغــ  كانــ  كــال مرة إذا أينعــ ،  وقــد روة ســلمان اــن رســوخ اهلل
ت، فكـــالو البنـــ  إذا م تـــ وأ ،   إهنـــا إذا م تـــ و  وارتكبـــ  فـــلذا م تقتطـــ  ال مـــرة فســـد

 فاحشــــــــــــــــــة، كتــــــــــــــــــ  إئهــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــحم أبيهــــــــــــــــــا وكــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــان أمرهــــــــــــــــــا بيــــــــــــــــــد  
 وم ي وأجها.

كــان إذا رأة شــاباً ســألق اــن أمــرين: إنأــق متــ و  أم   ويف حــديث ،بــر: إن رســوخ اهلل
، وإذا (104)ايـين: سـقط مـن أا ب، وإنأق ذو شغل أم ااطـل؟ فـلذا قـاخ: ال شـغل يل قـاخ

 .(109)وأمر  بأن يت و  وال يبقحم ا باً  قاخ: ال اوجة يل، شدأد معق رسوخ اهلل
كـان يسـأخ النسـاء أي ـاً اـن أهنـنأ مت وجـات أم ال؟   ويف حديث ،بر: إن رسـوخ اهلل
 يف اواجها. وإذا م تكن إحداهنأ مت وجة سعحم

أاطاهـا مـن العـ أة والكرامـة، ومـا  هاا م افاً إىل ما جعل اإلسأم مـن األمهيـة للمـرأة، ومـا
منحهـــا مـــن العنايـــة والشـــرافة، إنـــق أالـــحم شـــأهنا ومقامهـــا، وارفهـــا بالرحيانـــة، وبـــالقوارير، والـــحم 

 اإلنسان مداراة الرياحي والرفق بالقوارير.
ال متلــو املــرأة :  »إىل ايســن قــاخ يف رســالة أمــري املــؤمني  فعــن أ  ابــد اهلل 
فسـها فـلن ذلـو أنعـم ياوـا وأربـحم لباوـا وأدوم جلماوـا، فـلن املـرأة رحيانـة من األمر ما يفـاوا ن

                                                           
 .12981  4ب 11ص 11راجع مستدرك الوساال:   (102)
 .16195  4ب 196-199ص 12راجع مستدرك الوساال:   (109)
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 .(106)«وليس  بقهرمانة
ما حق املرأة الحم اوجها الاي إذا  و ان إسحاق بن امار قاخ: قل  أل  ابد اهلل 

 .(107)«يشبعها ويكسوها وإن جهل  بفر وا»فعلق كان  سناً، قاخ: 
 . (108)«تؤذيق فيغفر وا رأة اند أ  كان  ام: »وقاخ أبو ابد اهلل 
 .(105)يعين بالو اليتيم والنساء« اتقوا اهلل يف ال عيفي»قاخ:  وان أ  ابد اهلل 

جاريـًة كانـ  إل اايـل ابنـق، فقــاخ:  واـن يـون  بـن امـار قـاخ: اوجـين أبــو ابـد اهلل 
وابفــــر  أشــــبع بطنهــــا واكــــ  ج تهــــا»فقلــــ : ومــــا اإلحســــان إليهــــا، فقــــاخ: « أحســـن إليهــــا»

 .(110)«ذنبها
: أوصـاين جربايـل قـاخ رسـوخ اهلل »قـاخ:  وان  مد بـن مسـلم اـن أ  ابـد اهلل 

 (111)«باملرأة حي بنن  أنق ال ينبغي طأقها إال من فاحشة مبينة. 
: أ ي ــــــرب أحــــــدكم املــــــرأة   يظــــــل قــــــاخ رســــــوخ اهلل »قــــــاخ:  واــــــن أ  جعفــــــر

 . (112)«معانقها
الرجـــل ااســـرا  ، وأحـــ أ العبـــاد إىل اهلل ا أوجـــلأ أحســـنهم ايـــاخ : » وقـــاخ رســـوخ اهلل 

 .(111)«صنعاً إىل ااسرااق
 .(112)«أال بريكم بريكم لنسااق وأنا بريكم لنسااي: » وقاخ 
ــــــاخ  أحســــــن النــــــاس إاانــــــاً أحســــــنهم بلقــــــاً وألطفهــــــم بأهلــــــق وأنــــــا ألطفكــــــم : »وق

 .(119)«بأهلي
                                                           

 .1باب إكرام ال وجة   910ص 9الكايف:   (106)
 .41118  1ب 911ص 41، وساال الشيعة:  49110  88ب 165ص 40وساال الشيعة:   (101)
 .49110  88ب 165ص 40وساال الشيعة:   (108)
 .2  101ب 468ص 16حبار األنوار:   (105)
 .2باب حق املرأة الحم ال و    911ص 9الكايف:   (110)
 .49111  88ب 110ص 40وساال الشيعة:   (111)
 .1باب إكرام املرأة   905ص 9الكايف:   (114)
 .2505باب النوادر   999ص 1( من ال حي ر  الفقيق :  111)
 .49120  88ب 111ص 40( وساال الشيعة :  112)
 .19548  102ب 191ص 14( وساال الشيعة :  119)
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 ؟«لكمأال اابربكم بشرأ رجا»قاخ :  روي أنأ رسوخ اهلل 
 فقلنا: بلحم.
ــــات البييــــل الفــــاحا، اآلكــــل وحــــد ، املــــانع رفــــد ، »فقــــاخ:  إنأ مــــن شــــرأ رجــــالكم البهأ

 .(116) «ال ارب أهلق وابد ، امللجئ ايالق إىل بري ، العاقأ بوالديق
 

 بين العولمتين اإلسالهية عالغربية
يــة، هــو كــالفرق بــي إن الفــرق بــي العــوملتي أاــين: العوملــة اإلســأمية والعوملــة الغربهسةةألة: 

االستقامة واالةراي، إذ يف العوملة الغربية يكون اودي ص أ العام يف منه  بـر  بـاص بـق 
اقتصــادا واجتمااــا، وسياســة و قافــة، وتربيــة وســلوكا، إىل ،بــر هــا  القاامــة، وذلــو لتحصــيل 

 الربإ املادي األك ر.
الفسـاد واأل ـرار خمـال  للـدليل  ومن املعلوم: أن كل ذلو الاي حيتويق املـنه  الغـر  مـن

 املنطقــــــــــــــــــــــــي والقــــــــــــــــــــــــانون العقلــــــــــــــــــــــــي والفطــــــــــــــــــــــــري، فــــــــــــــــــــــــأ االقتصــــــــــــــــــــــــاد صـــــــــــــــــــــــــحيإ، 
وال السياســـة صـــحيحة، وال الســـلوك ســـليم، وال ال قافـــة ســـليمة، وال االجتمـــاع مســـتقيم، وال 

 الرتبية مستقيمة، وهكاا.
أن والـــدليل الـــحم اـــدم الصـــحة واالســـتقامة هـــو: نســـيان جانـــ  الـــرو ، بـــل تناســـيق، مـــع 

جان  الرو  هو اجلان  األهم بالنسبة إىل بقية اجلوان  يف اإلنسان، فلنق الحم أك ر التقادير 
للــرو  نصــ  األمهيــة، وللبــدن النصــ  اآلبــر، ولكــن مــع كــل ذلــو نــرة بصوصــيات العوملــة 
ايدي ــة منحصــرة يف البــدن فقــط م ــافاً إىل اةصــار  أي ــا لصــا  الــبع  ال اإلنســان  ــا هــو 

 إنسان.
إنأ العوملــــة الغربيــــة املنحصــــرة يف البــــدن واملاديــــات خمالفــــة للعقــــل والعقأنيــــة والفطــــرة  نعــــم

تـــع الربيصـــة، ويتغـــافلون اـــن اواقبهـــا 
ا
الســـليمة، فـــلهنم يفعلـــون اآل ـــار للشـــهوات املنحطـــة، وامل

 الوبيمة، وتبعايا املدمأرة، ال  جتر الويأت الحم الفرد واجملتمع.
قــد أبــا ب مــام العوملــة يف ايــاخ ايا ــر هــو: الغــرب  ــا فيــق  أ إن مــن الوا ــإ: أن الــاي 

أمريكا، واليابان، وااللاد األورو ، باإل افة إىل سـعي أمريكـا اي يـث واجلـاد لفـرا هيمنتهـا 
                                                           

 .42598  1ب 12ص 40( وساال الشيعة :  116)
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يف كـــل الشـــؤون الـــحم النظـــام العـــاملي، وال  فـــحم مـــا يف ذلـــو مـــن املآبـــا واملشـــاكل، واملآســـي 
 والويأت.

الشــيء، م ــل منظمــة التجــارة العامليــة، وهــي تســعحم لفــرا هــا    إن للغــرب ،ليــات وــاا 
اآلليـــات الـــحم اجلميـــع، كالشـــركات املتعـــددة اجلنســـيات، وايلـــ  األطلســـي، وصـــندوق النقـــد 
الدويل، والبنو الدويل، وجملـ  األمـن، ووسـاال االتصـاالت واإلاـأم، واألحبـاع اإللكرتونيـة، 

ية، وشــبكات االنرتنيــ ، وهــاا التصــري مــن واألحبــاع الكيماويــة، وشــبكات القنــوات الف ــاا
 دون مأحظة مصا  اإلنسانية بري صحيإ كما ال  فحم.

أمـــا العوملـــة يف اإلســـأم فهـــي ن اـــة إنســـانية، وطريقـــة فطريـــة بشـــرية، قـــد أســـ  أساســـها 
بأمر من اهلل تعاىل، مع تقوم منق للمنحدرات واإلاوجاجات، وقد صـرأ   الرسوخ األاظم
عجعلنةةاكم شةةعوباً عقبائةةل الو وداــا إليــق يف ،يــات متعــددة كقولــق تعــاىل: القــر،ن ايكــيم بــ

لتعارهوا إن صكرهكم  ند اهلل اتقاكم
(117). 

عتعاعنوا  لى البّر عالتقوى عال تعاعنوا  لى اإلبم عالعدعانوقولق سبحانق: 
(118). 

وراء  حيــث أطلــق التبشــري واإلنــاار، فكــل اةــراي   (115)بشةةيراً عنةةهيراً وقولــق تعــاىل: 
 إناار، وكل استقامة بي يديها بشارة.

عها صرسلناك إالّ كاهة للناسوقولق تعاىل: 
(120). 

ولـــاا فقـــد أرســـحم اإلســـأم أســـاس العلـــم وجعلـــق خلدمـــة اإلنســـان، ولـــي  العلـــم للعلـــم، أو 
خلدمة الظلم والعدوان، بينما نشاهد اليوم أنأ العلم صار بع اً منق للعلم، كما فعل أصـحاب 

ت العلميـة اجلافـة والعقيمـة، الـ  ال متـ أ إىل اإلنسـان ومنافعـق بصـلة، وبع ـاً للتحريــ  النظريـا
والتــــدمري كمــــا فعــــل خمرتاــــو وســــاال التجســــ  والتعــــاي ، وصــــانعوا القنبلــــة الارأيــــة والنوويــــة 

 واجلر ومية وما أشبق ذلو.
 العولمة اإلسالهية عصهم هميزات ا

                                                           
 .11سورة ايجرات:  (111)
 .4سورة املاادة:  (118)
 .42، سورة فاطر: 48، سورة سبأ: 115سورة البقرة:  (115)
 .48سورة سبأ:  (140)
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ـــاا بامتيـــاا هسةةةألة:  ات هامـــة الـــحم العوملـــة الغربيـــة وذلـــو يف خمتلـــ  العوملـــة اإلســـأمية متت
األصعدة، ومجيع اجملاالت النظرية والتطبيقية، واملاديـة واملعنويـة، ولعـل أهـم مـا ايـ  هـا  العوملـة 

 ومن جوان  متعددة هو ما يلي:
اي  العوملة اإلسأمية من حيث اإلطار النظري العام: املفهـوم الـديين أو الـوااع اإلوـي : 1

اأب النفــوس ويطبــع القلــوب الــحم  بــة اآلبــرين، وإيصــاخ النفــع إلــيهم، ودفــع ال ــرأ الــاي يهــ
 والشرأ انهم، وذلو ألن اإلسأم دين  اوي ولي  مو وااً من املو واات البشرية.

وايـ  العوملـة اإلسـأمية مـن الناحيـة التطبيقيـة، نظـراً ملـا سـبق مـن سـوء تصـري ايكــام  :2
ة املتطفألــة الــحم اإلســأم واملســلمي: املعانــاة مــن  ــع  وقصــور املســتبدين وايكومــات الظاملــ

حــادأين، فهــو حباجــة إىل مدارســة األبصــاايي مــن المــاء الــدين والــدنيا إلراءة أف ــل الطــرق 
التطبيقية، املؤدية إىل االستفادة املستقيمة والصحيحة من مواد العوملة اإلسأمية، القادرة الـحم 

اإلنســان دنيــاً و،بــرة، فــلن العوملــة اإلســأمية هــي وحــدها مــن   إربــاد حيــاة البشــر، وإســعاد بــين
 بي اجلميع، اجلامعة للنمو واإلادهار، والعدخ واألبأق.

وايـ  العوملـة اإلسـأمية مـن اجلانـ  املـادي واملــايل: اـدم املرابـاة، فـلن اـدم املرابـاة هــو : 3
املــاخ وال ياظلــم، كمــا قــاخ امليــ ة اجلوهريــة لأقتصــاد اإلســأمي، حيــث ال َيظلــم صــاح  رأس 

ِهِنين  تعـاىل  ه ةِهن  ل ةم   ي ا ص يةُّ  ا الَِّهين  آه ُنوا اتةَُّقوا اهلل  ع ذ ُرعا ه ا ب ِقس  ِهن  الرِّب ةا ِإن  ُكن ةُتم  ُهةؤ 
ةةةو اِلُكم  ال   ِإن  تُةب ةةةُتم  هة ل ُكةةم  رُُ عُس ص ه  ةةةر به ِهةةن  اهلِل ع ر ُسةةةوِلِه ع  ع لُةةوا ه ةةةأ ذ نُوا ِبح  ت ظ ِلُمةةةون  ع ال   تة ف 

ةةةَر ل ُكةةةم  ِإن  ُكن ةةةُتم   ُتظ ل ُمةةةون   ية  ةةةر ةه ع ص ن  ت ص ةةةدَُّقوا خ  ةةةر ةه هة ن ِظةةةر َة ِإل ةةةى ه ي س  ةةةان  ُذع ُ س  ِإن  ك  ع 
تة ع ل ُمون  

(121). 
وهــا  امليــ ة الأربويــة هــي مــن مفــابر وبصــاا  هــاا االقتصــاد الســماوي الســليم، و ــا 

تصـــاد الرأ ـــايل واـــن االقتصـــاد الشـــيواي واالشـــرتاكي يتميـــ  ويتفـــرد وبشـــكل وا ـــإ اـــن االق
البااــد، وقــد أبــات العديــد مــن البنــوك يف العــام نظريــات البنــو الأربــوي يف اإلســأم، الــاي 
هــو واقعــاً مصــداق البنــو التســامهي، والــاي الحييــ  ب باانــق، بــل يتحمــل كــل مــنهم كــأً مــن 

 تق.الربإ واخلسارة، مع اخل وع ملتغريات السوق وتقلبا
وايــ  العوملــة اإلســأمية مــن اجلانــ  املعنــوي واألبأقــي: اــدم االحتكــار، فــلن اــدم : 4

                                                           
 .480-418سورة البقرة:  (141)
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االحتكـــار هـــو ميـــ ة جوهريـــة أبـــرة لأقتصـــاد اإلســـأمي، إذ ال االـــ  السياســـة االقتصـــادية 
العاملية اإلسأمية من يومها وحـي هـاا اليـوم با ـعة كليـاً يركـة السـوق التجاريـة: مـن ب ـااع 

مـــواخ ونقـــود، ومســـكوكات ف ـــية وذهبيـــة، ومـــواد بااايـــة وصـــنااية، وبـــري ذلـــو، وأمتعـــة، وأ
وحيكمها قـانون العـرا والطلـ ، والتسـويق والتـدويل، وم يكـن لأحتكـار تـداوالً يف األسـواق 

 العاملية اإلسأمية.
وايــــــ  العوملــــــة اإلســــــأمية أي ــــــاً: حيــــــاد االقتصــــــاد يف النظــــــام العــــــاملي يف االقتصــــــاد : 9

 فلنق ال يعرتي بالسيادة القومية أو السيادة االقتصادية لدولة الحم أبرة؟. اإلسأمي،
واي  العوملة اإلسأمية ان بريها: ب وع النظام االقتصـادي وتـأطري العمـل التجـاري : 6

اإلســـأمي ألحكـــام الـــدين وقـــواني الشـــرع اينيـــ ، وتظهـــر هـــا  امليـــ ة وأمهيتهـــا يف حـــاالت 
اد يكــون حينيــا أحــد مقومــات حكــم اجلهــاد اإلســأمي وركــاا   الطــوارئ وبريهــا، فــلن االقتصــ

 الركي ة وهكاا اند بروا حاالت اجملااة وال الاخ والفي انات وما أشبق.
وبكلمــــة واحــــدة نقــــوخ: إن العوملــــة االقتصــــادية اإلســــأمية قــــد محلــــ  بــــي جواةهــــا كــــل 

ي الفقـــر وايرمـــان، مـــن مقومـــات الســـعادة واي ـــارة، والتقـــدم والرقـــي، واإلاهـــار والتطـــور، ونفـــ
ايكومــة الشــراية، واالقتصــاد األمــي، والقــواني املاليــة العادلــة، والوحــدة العامليــة بكــل أبعادهــا 

 اي ارية، إىل اآلداب اإلنسانية الراقية، والقوااد األبأقية التقدمية.
و وبأصــة القــوخ: إن العوملــة اإلســأمية محلــ  اي ــارة بكــل أبعادهــا، ومجعــ  بــي النمــ

 واإلادهار، والعدخ واألبأق.
 

 هن هشتركاض العولمتين
إن العــوملتي اإلســأمية والغربيــة قــد تشــرتكان ـ إن صــإ التعبــري ـ يف بعــ  مــن هسةةألة: 

األس  العلمية، والبىن التحتية، سواء الحم الصعيد العلمي النظري، أم الـحم الصـعيد اخلـارجي 
وجـــودة فهـــي مـــن بركـــة اإلســـأم وتعاليمـــق، فحريـــة التطبيقـــي. والتعبـــري األدق إن اإليفابيـــات امل

الشركات ال يمة، وحرية التجارة وقواني العمل، وحرية هجرة األيدي العاملة، وحرية انتقـاخ 
ر وس األمــــواخ، وحريــــة امل ــــاربات التجاريــــة، واملــــواد األساســــية مــــن حقــــوق اإلنســــان، كلهــــا 

 .واإلمام أمري املؤمني   أحكام شراية بيأنها اإلسأم وطابق  يف حكومة رسوخ اهلل
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وهـاا املشــرتكات هـي جــ ء مــن النظـام االقتصــادي العــاملي واإلسـأمي، بصــورة اامــة، وإن 
كان هناك بعد كبري وبون شاسع يف مسألة اجلان  اإلنساين واجملاخ األبأقي ومـا أشـبق فيمـا 

 بي النظامي بصورة باصة.
الــوحي واإلســأم، ونــ وخ الرســاالت والقــر،ن  واكــن القــوخ: بــأن جمتمــع شــبق اجل يــرة، مركــ 

هـــــو مـــــن أوااـــــل اجملتمعـــــات ذات اخلصوصـــــية التجاريـــــة العامليـــــة يف ذلـــــو اليـــــوم، أو حســـــ  
ــــا الشــــتاء والصــــي   االصــــطأ  ايــــديث ذات اخلصوصــــية االقتصــــادية يف هــــاا اليــــوم، فرحلت

ريـات تـاريو جمتمـع أصـبحتا اآلن مـن ذك (122)املعروفتي، واللتي تعـرا القـر،ن الكـرم لـاكرمها
شبق اجل يرة، فقد كانتا يف حد ذايما تنظيمـاً اقتصـادياً واايـاً ودقيقـاً، وفـق جـدوخ امـين دقيـق، 
بل كانتا حركة ناشطة، ومسرية ح ي ة، وانتفا ة اقتصادية شعبية اارمة، ذات صبغة اقتصادية 

هـاتي الـرحلتي  شاملة، فقد كـان مجيـع التجـار صـغارهم وكبـارهم، يشـرتكون وبصـورة جـادة يف
املعروفتي ولي  كبار التجـار فقـط، أو امل ـاربي يف السـلع واألمتعـة، أو املسـافرين والسـااحي 

 فحس .

                                                           
 .4سورة قريا:  (144)
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 العولمة اإلسالهية  رعرة هلحة

إن العوملــة الصــحيحة الــ  جــاء  ــا اإلســأم هــي  ــرورة ملحــة، وباصــة يف م ــل هسةةألة: 
 ريعة.هاا العصر، اصر االرتباطات واملواصأت الس

إن امليـة تصــدير ال قافــة واملعلومـات، وتصــدير الفــن والتقنيــة، وتصـدير املــواد اخلــام واملــواد 
األولية، ال لتل  ان ساار العمليات التجارية األبرة، فكل واحد منها لق تقنياتق وأساليبق، 

مـا هـو  وما كان منها  رأمـاً فـيمكن تنظـيم قـواني لبيـان حرمتهـا حـي جتتنـ ، أو تعـديلها وفـق
 جاا  وحأخ، وهكاا وهلأم جرأاً.

واليق: فمن املمكن بدخ أن نق  جتا  العوملة الغربية موقفاً سلبياً مطلقـاً، أن نأبـا ببيـان 
ال قافة اإلسأمية وقويا   تسريبها إىل ها  العوملة، كما إنـأا حباجـة ملحـة أي ـاً إىل أن نـدرس 

تطبيــق مـــا اكـــن تطبيقــق بالنســـبة إىل ااملنـــا بدقــة مقومـــات هــاا النظـــام اجلديـــد، كــي نســـتطيع 
 واقتصادنا، وأنفسنا وجمتمعنا، واجتناب ما هو  ار منها و رم يف شريعتنا.

ومن الوا إ إن النظام العـاملي اجلديـد يف االقتصـاد، والقـواني التجاريـة العامليـة، واألنظمـة 
جملــــرد رببــــات جتــــار أو املاليــــة، وحركــــة الســــوق، ومــــا أشــــبق ذلــــو، م لــــدع فجــــأة وااتباطــــاً 

شركات، وم توجد دفعة وافواً لتلبية نداء راي  معيأ أو قااد مشيأ ، بـل جـاء هـاا النظـام 
العـــاملي االقتصـــادي اجلديـــد نتيجـــة لركـــات جتاريـــة واقتصـــادية اســـتمرت اقـــود اديـــدة ونتيجـــة 

ــــة، و ــــورة اقتصــــادية متناميــــة، يف خمتلــــ  اجملــــاالت مــــن ال نظــــري امــــل متواصــــل، وحركــــة د وب
 والعلمي، واخلارجي والتطبيقي، والتقين والتجريك.

ــــد، جــــاء حصــــيلة تــــأ م  ومــــن املعلــــوم أي ــــاً: أن هــــاا النظــــام االقتصــــادي العــــاملي اجلدي
املعـــادالت االقتصـــادية والسياســـية، والدوليـــة والعامليـــة، كمـــا أنـــق جـــاء نتيجـــة تفااـــل ايركـــات 

واإليفابية أي ـاً، المـاً بانـا لسـنا بعيـدين ك ـرياً  االقتصادية الحم الساحة اخلارجية، السلبية منها
ان كل تلو ايركات واملعادالت الدولية والعاملية، ابتداًء فيها من اصبة األمـم وجممواـة دوخ 
الكومنولــــث، وانتهــــاًء  ــــا إىل األمــــم املتحــــدة، هــــاا يف جمــــاخ السياســــة الدوليــــة، وابتــــداًء مــــن 

ة التجـارة العامليـة، واألوبـو واألوابـو، وهـاا يف اجملـاخ منظمات الغات والفاو منتهياً إىل منظمـ
التجــاري، وبــدًء بصــندوق النقــد الــدويل، منتهيــاً إىل البنــو الــدويل يف جمــاخ النقــد واملــاخ، وبــدًء 
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 باليونسكو وانتهاًء حبركات حقوق اإلنسان يف اجملاخ ال قايف.
حاليــــاً، ومــــا ســــيأيت وهكــــاا وهلــــم جــــرا، حــــي القنــــوات الف ــــااية واياســــوب واإلنرتنــــ  

 مستقبأً يكون أك ر مصداقية  ا ةن اليق اليوم.
 السوق اإلسالهية العالمية

من ال روري يف العوملة االقتصادية تشـكيل السـوق اإلسـأمية املشـرتكة، الـ  تعـم هسألة: 
مجيــع الــبأد اإلســأمية مــن دون مجــارك وال حــدود والرســومات وال  ــراا  إال  قــدار ذكــر  

ع املقـــدس، وهـــاا  ـــا يوجـــ  منـــو االقتصـــاد واادهـــار  ، فـــلن االقتصـــاد لـــن يكـــون بنظـــر الشـــار 
االقتصــاديي اقتصــاداً بــاملعىن الصـــحيإ وال اقتصــاداً بــاملعىن الســـليم إال إذا كــان متطــوراً ناميـــاً، 
وذلــو حــي يكــون قــادراً الــحم حــل أيــة مشــكلة اجتماايــة واقتصــادية كهبــو  الــدبل وســقو  

 لفرد، والبطالة وما أشبق ذلو.العااد اليومي ل
ــــة الــــحم مــــا ذكــــر   م ــــافاً إىل أن شــــجرة االقتصــــاد والتجــــارة والســــوق معلــــوالت اجتمااي
الــبع ، كمــا أن شــجرة الربتقــاخ والليمــون والتفــا  معلــوالت اراايــة، والبــد لكــل شــجرة مــن 

د والتجــارة النمـو واالادهــار وإالأ فالـابوخ واخلمــوخ،   املــوت واومـود حتمــي، وشـجرة االقتصــا
 م يوجدا إالأ لينموا ويعيشا، ال ليموتا وي محأأ.

هــاا ولــو ألقينــا نظــرة ســريعة الــحم حركــة الســوق اإلســأمية املعاصــرة لوجــدنا أن ك ــرياً مــن 
النظريــات االقتصــادية العامليــة بــري الصــحيحة هــي بنفســها مســتيدمة فيهــا، وهــي تنــايف حريــة 

يويــة اإلســأمية كقــانون: )حيــااة املباحــاة( و)األرا اإلنســان االقتصــادي ولــال  القــواني اي
 وما أشبق. (123) هلل وملن امرها( وقانون )السبق(

فنظريــة ال ــراا  ال قيلــة والسياســات التجاريــة التصــديرية واالســتريادية، ونظريــة اجلمــارك، 
 ونظرية البنو الربوي وما أشبق ذلو، وكالو بع  نظريات التكـتأت االقتصـادية، فلهنـا بـري

 خمتلفة ان تلو ال  هي موجودة يف أوروبا وأمريكا.
أجل إن مسألة السوق اإلسأمية املشرتكة، ال  نقوخ ب ـروريا، ألهنـا تعـد بطـوة بسـيطة 
من بطوات التكتل االقتصادي، ومرحلة أولية من مراحـل العوملـة اإلسـأمية، ليسـ  هـي أقـل 

فلن ها  السوق ما اال  تبدو وكأهنـا حـرب  حظاً وال أ ع  قدراً من السوق العربية املشرتكة،
                                                           

 .راجع كتاب )القوااد الفقهية( لإلمام املؤل   (141)
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الحم ورق يتجاذ ا اجملتمعون يف جمال  اجلامعة العربية، ألهنا بقيـ  با ـعة ملتطلبـات ايكـام 
 والر ساء، ومعق ال اكن مل ل ها  السوق أن تستقل لنفسها وتنمو وت دهر.

 
 

 كلمة البد هن ا
كمــا هــو وا ــإ، وهنــا البــد مــن   اياجــة توجــ  ل مــة أن تكــون أســرية ورهينــة،هسةةألة: 

التصـريإ بايقيقـة املـراة التاليـة وهــي: مـا تواجـق األمـة اإلســأمية مـن ال ـع  والتـأبر يف اجملــاخ 
 العلمي والتكنولوجي وما أشبق.

وهــاا  ــا يــؤ ر ك ــرياً يف انتشــار العوملــة، فــلن كــل صــاح  اوملــة يســعحم إىل لقيــق اوملتــق 
التقنيـــة ويبـــداها هـــو الـــاي يقـــدر الـــحم لقيـــق اوملتـــق اخلاصـــة، والـــاي يقـــدر الـــحم أن يصـــنع 

 وتطبيقها، ال كل من اتلو التقنية أو يستعملها فقط.
 .(124)«احت  إىل من شي  تكن أسري »وقد ورد يف ايديث الشري : 

ومــن م يبتــدع التقنيــة حيتــا  يف اقتنااهــا إىل بــري ، فيكــون أســري ، واملســلمون قــد أصــبحوا 
مــن املســتهلكي فقــط ال مــن املبــداي،  ــا ينبغــي وــم أن يكونــوا كمــا  اليــوم ول ســ  الشــديد 

 كانوا يف األم  هم أوخ مبتدع ومبتكر يف كل اجملاالت.
نعـم البـد أن يهـتم املسـلمون يف رفـع مسـتوة واـيهم، وسـطإ المهـم، حـي يـدركوا معــىن 

عص ةةدعا ل ةةم هةةا اسةةتطعتم هةةن قةةوةاآليــة الكراــة: 
مــي والعملــي ويعلمــوا لليلهــا العل (129)

الــدقيق، ويعلمــوا أن اياســوب واإلنرتنــ  مــن وســاال القــوة، وكــالو الف ــاايات، ويعرفــوا أن 
الـم الريا ــيات واوييــة مــن مقومــات القــوة، ويعرفـوا أن الــم الــنف  واالجتمــاع، والــم اييــوان 

بل إهنا والنبات، والوم الورا ة واوندسة والط  وبريها من العلوم العصرية من مقومات القوة، 
مجيعــــاً مــــن الواجبــــات الكفاايــــة الــــحم املســــلمي، والــــ  إذا تركهــــا املســــلمون مجيعــــاً أ  اجلميــــع 
برتكهــا. وقــد كــان املســلمون يومــاً هــم الســبأاقون يف هــاا اجملــاخ وكــل اجملــاالت اييويــة األبــرة، 
وذلـــو انــــدما كــــان الغــــرب يعــــيا يف بـــأم القــــرون الوســــطحم وجاهليــــة اجلهــــأء، فعلــــيهم أن 

                                                           
 ومن كأمق يف وص  اإلنسان. 101ص 1:  اإلرشاد (142)
 .60سورة األنفاخ:  (149)
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 ستعيدوا اليوم ما كانوا اليق باألم  فلهنم سينتصرون إن شاء اهلل تعاىل.ي
أجل، إن من الأام الحم املسلمي أن يعرفوا أن العلم هو من أهـم الوسـاال إىل معرفـة اهلل 
القادر ايكيم، واخلالق العليم، وأن القـر،ن الكـرم اسـتهل انـد ن ولـق بـالعلم وأمـر بـق، وانـق أراد 

مــع ك ــرة مــا الأمــق اهلل   (126)عقةةل رب زدنةةس  لمةةاً ن يقــوخ يف داااــق: أ مــن الرســوخ 
تعــاىل مــن الــوم األولــي واآلبــرين، وأنــق أراد مــن النــاس أن يتفكــروا يف ،يــات اهلل تعــاىل وفيمــا 

سنري م آياتنا هس انهةاق عهةس صنفسة م بلق اهلل تعاىل ويتدبروها، كي يعملوا ويعلموا أن: 
 . (127)قحتى يتبين ل م صنه الح

  يأبـــاوا بـــالعلم يف مجيـــع اجملـــاالت ليســـتعيدوا اـــ هم وكـــرامتهم الـــ  وصـــلوا إليهـــا بربكـــة 
 .وأهل بيتق الطاهرين  اإلسأم وتعاليم الرسوخ 

                                                           
 .112سورة طق:  (146)
 .91سورة فصل :  (141)
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 استقاهة العولمة باستقاهة صلحاب ا
إن املســلمي يتميــ ون اـن بــريهم بالعدالـة، فقــد أمــرهم اهلل تعـاىل بــالو يف كتابــق هسةألة: 

القربةةةى، عين ةةةى  ةةةن  إن اهلل يةةةأهر بالعةةةدل عاإلحسةةةان عإيتةةةا  ذي ، حيـــث يقـــوخ: الكـــرم
الفحشا  عالمنكر عالبغس يعظكم لعلكم تهّكرعن 

، وذلو لي  يف السلوك فحس  (128)
الفكـــر أي ـــاً، فـــأ ينبغـــي بعـــد أن أمرنـــا اهلل  ـــا  الصـــفة اإلنســـانية، ومي نـــا  ـــا  امليـــ ة  بـــل يف 

اقاب وأن نكون كالاين وصفهم اهلل تعـاىل يف القـر،ن ايكـيم بـأهنم اي ارية أن نرجع إىل األ
أشدأ كفراً ونفاقاً، وال ينبغي أن ينطبـق الينـا شـيء مـن تلكـم املواصـفات بـري العادلـة واخلارجـة 

 ان السلوك اإلسأمي واإلنساين.
ديـــة إمنــا ال نريـــد ذلــو ألن اهلل تعـــاىل أراد لنــا أن نكـــون  ــوليي، بـــارجي اــن  ـــيق الفر 
 واألنانية، نابرين برحابة صدر وسعة باع إىل العام كلق، متفكرين يف إصأحق وإسعاد .

عإن ههه كما أراد اهلل تعاىل لإلسأم واوملتق الشموخ واالستيعاب، فقد قاخ سبحانق: 
صهتكم صهة عاحدة

(125). 
عجعلناكم شعوباً عقبائل لتعارهواوقاخ ا وجل: 

(130). 
مؤهنون إخوةإنما الوقاخ تعاىل: 

(131). 
هــاا وإذا أمعنــا النظــر يف العأقــة بــي العوملــة االقتصــادية والبلــدان اإلســأمية، ملــا وجــدناها 
أك ــر  ــرراً الــحم املســلمي والــحم بأدهــم مــن تنــاحرهم فيمــا بيــنهم، ومعــاداة بع ــهم لــبع ، 

لـــواي، وم ـــاديم مـــع أنفســـهم، ســـواء كـــان هـــاا التنـــاحر الـــاي ابتلـــوا بـــق نتيجـــة القصـــور يف ا
وبيـــاب النظـــرة املســـتقبلية، أم كـــان نتيجـــة لـــري  قـــوة بارجيـــة، وتســـويل شـــياطي الشـــرق 

 والغرب، فلن كأ العاملي ماموم ومنفور، ينبغي التيل  منهما.
  إنـــا إذا أمعنـــا النظـــر  انيـــاً يف العوملـــة االقتصـــادية لوجـــدنا االرتبـــا  بـــي االقتصـــاد احمللـــي 

اد العــــاملي النــــامي املتحــــرك، وأنــــق لــــو طبــــق القــــواني اإلســــأمية احملــــدود الراكــــد، وبــــي االقتصــــ

                                                           
 .50سورة النحل:  (148)
 .94سورة املؤمنون:  (145)
 .11سورة ايجرات:  (110)
 .10سورة ايجرات:  (111)
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االقتصادية لكان يف صا  اجلميع وأنق يعود اليهم باخلري والربكة، وايركة والنمو، حيث تطلع 
الــيهم ،فــاق جديــدة، وتنفــتإ وــم أســواق املشــاركة، وتتوســع أمــامهم أســالي  العمــل، وتتطــور 

كــون نتيجــة لتوســع الطلــ  الــحم قــوة العمــل، بــل يكــون انــدهم وســاال اإلنتــا ، وذلــو ال ي
نتيجة لتوفر املعلومات ايركية للسوق الدولية والعاملية، ال  أقل مـا ينـت  انهـا هـو تـوفري فـرص 

 العمل آلالي العماخ، وترفيق حاخ ،الي العواال واألفراد املرتبطي بأوليو العاملي.
كـر مـا وفرتـق املعلومـات ايركيـة للسـوق مـن هاا ومن الوا إ: إن أحداً ال يستطيع أن ين 

تك ــري فــرص العمــل، فمــ أً صــنااة أجهــ ة الراديــو والتلفــاا مــ ًأ، قــد وفــرت اآلالي مــن فــرص 
العمــل الــحم أوليــو النــاس الــاين يشــتغلون حاليــاً يف الــربام  اإلذاايــة والتلف يونيــة، مــن إاــداد 

ري ذلـــو، والـــحم أوليـــو الـــاين وإبـــرا ، ومـــن تـــألي  وتصـــوير، ومـــن مراســـلي ومـــايعي، وبـــ
يشـتغلون يف صـيانة تلــو األجهـ ة اإللكرتونيـة مــن ،الي املهندسـي والتقنيـي، وبــري ذلـو مــن 
الصنااات اجلديـدة وايدي ـة، إذن العوملـة االقتصـادية تـوفر فـرص العمـل للك ـريين لكـن بشـر  

 أن توفر فيها ايريات اإلسأمية.
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 هصل:

 العولمة عالمسائل الشر ية
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 صحكام شر ية

هناك الك ري من املساال الشـراية املرتبطـة بالعوملـة االقتصـادية أو السياسـية أو االجتماايـة 
 أو ال قافية أو ما أشبق، وما يرتبط  ا من قري  أو بعيد، نشري إىل بع ها.

 العولمة البد هن ا
اصــــر ســــبق القــــوخ بــــأن العوملــــة أمــــر البــــد منــــق، وباصــــة يف م ــــل هــــاا العصــــر  هسةةةةألة:

االرتباطــات واالتصــاالت، فيلــ م الــحم العلمــاء واملفكــرين، وذوي الكفــاءات وال قافــات العاليــة، 
السـعي اي يــث وامل ــابرة اجلــادة، لتحقيــق اوملــة صــحيحة وشــاملة، جتمــع بــي النمــو واالادهــار، 
 والعــدخ واألبــأق، وال يكــون ذلــو إال يف العوملــة الــ  جــاء  ــا القــر،ن ايكــيم، ونــدب إليهــا

، فلن القر،ن الكـرم هـو الكتـاب الكامـل الشـامل والغـ  و،لق األطهار الرسوخ الكرم 
 الطري، الصا  لكل امان ومكان.

تِةةةس ع ر ِ ةةةيُف ل ُكةةةُم قـــاخ تعـــاىل:  ةةةُف   ل ةةةي ُكم  نِع م  ل ةةةُف ل ُكةةةم  ِديةةةن ُكم  ع ص ت م م  م  م  ص ك  ةةةو  ال ية 
اإِلس ال م  ِديناً 

(132). 
ةةةر ى ع نة زَّ وقـــاخ ســـبحانق:  ةةةًة ع ُبش  م  ُهةةةًدى ع ر ح  ةةةس  ه ع  ي انةةةاً ِلُكةةةلِّ ش  ل ن ةةةا   ل ي ةةةك  ال ِكت ةةةاب  تِبة 

ِلِمين   لِل ُمس 
(133). 
ال ينبغـــي يامـــل القـــر،ن أن يظـــن أن أحـــداً أاطـــي أف ـــل  ـــا »أنـــق قـــاخ:  واـــن النـــك

 . (134) «أاطي، ألنق لو ملو الدنيا بأسرها لكان القر،ن أف ل  ا ملكق
ن طـــاووس يف الطـــري، اـــن كتـــاب الوصـــية أل  ال ـــرير ايســـحم بـــن ونقـــل الســـيد الـــي بـــ

قـــاخ  يف حـــديث أن رســـوخ اهلل  انـــق اـــن أبيـــق  املســـتفاد مـــن أصـــحاب الكـــابم 
كتاب اهلل وأهل بي  فلن الكتاب هـو القـر،ن وفيـق »ل نصار أيام وفاتق فيما أوصحم بق إليهم: 

                                                           
 .1سورة املاادة:  (114)
 .85سورة النحل:  (111)
 .2981  4ب 411-416ص 2مستدرك الوساال:   (112)
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وحكــم اــادخ قااــد حبألــق وحرامــق ايجــة والنــور والربهــان كــأم اهلل بــ  جديــد طــري شــاهد 
وأحكامـــق بصـــري بـــق قـــاا بـــق م ـــموم فيـــق يقـــوم بـــداً فيحـــا  بـــق أقوامـــاً فتـــ خ أقـــدامهم اـــن 

 .(139) «الصرا 
: ما باخ القر،ن ال ي داد أن رجأ سأخ أبا ابد اهلل : »وان اإلمام الر ا ان أبيق 

يفعلـــق ل مـــان دون امـــان  الـــحم النشـــر والـــدرس إال ب ا ـــة؟ فقـــاخ: ألن اهلل تبـــارك وتعـــاىل م
 .(136)«ولناس دون ناس فهو يف كل امان جديد واند كل قوم ب  إىل يوم القيامة

  ولمة السلم عالسالم
ينبغي العلم بأن اوملة اإلسأم هـي اوملـة السـلم والسـأم فهـي تعتمـد الـحم  قافـة  هسألة:

تعــاون، واينــان واحملبــة، الســلم والســأم، واألبــأق واآلداب، والتعــاري والتــوادد، والتواصــل وال
 والعدخ واإلحسان.
ةةةةِميُن قــــاخ تعــــاىل:  ةةةةل    ل ةةةةى اهلِل ِإنَّةةةةُه ُهةةةةو  السَّ ةةةةا ع تة و كَّ ن    ل    ةةةةل ِم ه ةةةةاج  ن ُحةةةةوا لِلسَّ ع ِإن  ج 

ال ع ِليمُ 
(137). 

ةةةةىوقــــاخ ســــبحانق:  ِإيت ةةةةاِ  ِذي ال ُقر ب ةةةةى ع ية نة    ةةةةاِن ع  س  ِل ع اإِلح    ةةةةِن  ِإنَّ اهلل  ي ةةةةأ ُهُر بِال ع ةةةةد 
ش اِ  ع ال ُمن ك ِر ع ال بة غ ِس ي ِعُظُكم  ل ع لَُّكم  ت ه كَُّرعن   ال ف ح 

(138). 

  ولمة الفطرة
ينبغـي معرفـة أن الفكـر والعقيـدة املبتنيـة اليهـا العوملـة اإلسـأمية هـي العقيـدة الـ   هسألة:

بــالق اإلنســان، تــتأءم مــع فطــرة اإلنســان، واملنبع ــة مــن الفكــر الصــحيإ القااــل بوحدانيــة اهلل 
وبـامتهم رسـوخ  وبعدلق تعاىل يف بلقق، وببعث الرسل إليهم مع منها  السماء أووم ،دم 

، وبتعيي أامة حيفظـون منهـا  السـماء أووـم اإلمـام أمـري املـؤمني الـي بـن اإلسأم  مد 
ـــق العوملـــة اإلســـأمية الـــحم يديـــق،  و،بـــرهم املهـــدي  أ  طالـــ   الـــاي واـــد اهلل تطبي

ميمـــق الـــحم ســـطإ الكوكـــ ، وباملعـــاد يف يـــوم القيامـــة للحســـاب واجلـــ اء والفـــوا باجلنـــة، أو وتع

                                                           
 .2988  4ب 411ص 2مستدرك الوساال:   (119)
 .8  1ب 19ص 85حبار األنوار:   (116)
 .61سورة األنفاخ:  (111)
 .50سورة النحل:  (118)
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هأقم عج ك للدين حنيفاً هطةرض اهلل التةس اخلسارة يف جهنم والعياذ باهلل. قاخ اهلل تعاىل: 
هطةةةةر النةةةةةاس  لي ةةةةا ال تبةةةةةديل لخلةةةةق اهلل ذلةةةةةك الةةةةدين القةةةةةيم علكةةةةن صكثةةةةةر النةةةةةاس ال 

يعلمون
(135). 

آهةةةن الرسةةةول بمةةةا صنةةةزل إليةةةه هةةةن ربةةةه عالمؤهنةةةون كةةةل آهةةةن بةةةاهلل ق: وقـــاخ ســـبحان
عهالئكتةةه عكتبةةه عرسةةله ال نفةةرق بةةين صحةةد هةةن رسةةله عقةةالوا سةةمعنا عصطعنةةا  فرانةةك ربنةةا 

عإليك المصير
(140) . 
إنةةا صعحينةةا إليةةك كمةةا صعحينةةا إلةةى نةةوح عالنبيةةين هةةن بعةةده عصعحينةةا إلةةى وقــاخ تعــاىل: 

عيعقوب عااسباط ع يسى عصيوب عيونس عهارعن عسليمان إبراهيم عإسما يل عإسحاق 
عآتينا داعد زبوراً 

(141). 
شةةرع لكةةم هةةن الةةدين هةةا علةةى بةةه نوحةةاً عالةةهي صعحينةةا إليةةك عهةةا وقــاخ ســبحانق: 

علينا به إبراهيم عهوسى ع يسى صن صقيموا الدين عال تتفرقوا هيه كبر  لى المشركين هةا 
ا  عي دي إليه هن ينيبتد وهم إليه اهلل يجتبس إليه هن يش

(142)  . 
 األامة من بعدي ا نا اشر أووم أمـري املـؤمني الـي بـن أ  طالـ : »وقاخ النك 
طــــــااتهم طــــــاا  ومعصــــــيتهم معصـــــي  مــــــن أنكــــــر واحــــــدا مــــــنهم فقــــــد  و،بـــــرهم القــــــاام

 .  (143)«أنكرين
 .(144)«املنكر آلبرنا كاملنكر ألولنا: »وقاخ اإلمام الصادق 

يـا أيهـا : »ان جابر بن ابد اهلل األنصاري قـاخ: قـاخ رسـوخ اهلل وان أ  جعفر 
الناس إين تارك فيكم ال قلي ال قل األكرب وال قل األصغر إن متسكتم  ما ال ت لوا وال تبدلوا 
وإين سأل  اللطي  اخلبري أن ال يتفرقا حي يردا الي ايوا فأاطي  ذلو، قالوا وما ال قـل 

غر؟ قــاخ: ال قــل األكــرب كتــاب اهلل، ســب  طرفــق بيــد اهلل وســب  طرفــق األكــرب ومــا ال قــل األصــ
                                                           

 .10سورة الروم: (115)
 .489سورة البقرة:  (120)
 .161سورة النساء:  (121)
 .11سورة الشورة:  (124)
 .41 من   1ب 64ص 41، والبحار:  21 من   41ب 166ص 8حبار األنوار:   (121)
 .السر يف أمر  تعاىل املأاكة بالسجود آلدم  12ص 1كماخ الدين:    (122)
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 . (149)«بأيديكم، وال قل األصغر ارتيت وأهل بي 
إين تــارك فــيكم : »اــن قــوخ النــك واــن ســعد اإلســكاي قــاخ: ســأل  أبــا جعفــر

ال : »ال قلي فتمسكوا  ما فلهنما لن يفرتقا حي يردا الي ايوا، قاخ: فقاخ أبو جعفـر
 .(146)« اخ كتاب اهلل والدليل منا يدخ اليق حي يردا الي ايواي

 نظاهة العولمة
اإلسـأم ديـن طهـارة ونظافـة ومجـاخ يف كـل شـيء ومنهـا العوملـة، فأتكـون للعوملــة  هسةألة:

اإلســأمية ســـلبيات واســتغأخ لآلبـــرين ومــا أشـــبق مـــن الفســاد واإلفســـاد، كمــا هـــو ايـــاخ يف 
 العوملة الغربية.
  إن هــاا اإلســأم ديــن اهلل الــاي اصــطفا  لنفســق، واصــطنعق : » املــؤمني  قــاخ أمــري

، وأقـــام دااامـــق الـــحم  بتـــق ... جعـــل اهلل فيـــق منتهـــحم (147)الـــحم اينـــق، وأصـــفا  بـــرية بلقـــق
ر وانق، وذروة دااامق، وسنام طااتق، فهو اند اهلل و يق األركان، رفيع البنيان، منري الربهان، 

، فشــرفو  واتبعــو ، وأدوا (145)، معــوذ امل ــار(148)الســلطان، مشــري املنــارء النــريان، ا يــ   م ــي
 .(190)«إليق حقق و عو  موا عق

إن اإلســــأم ديـــــن اهلل الـــــاي »مجـــــع ولــــد  وأســـــباطق وقـــــاخ:  وروي أن النــــك إبـــــراهيم 
ــــــو نشــــــر  باملناشــــــري وقر ــــــتم باملقــــــاري  وأحــــــرقتم  ــــــق ول تعبــــــدكم بــــــق فــــــال مو  وال تعــــــدلوا ان

 .(191)«بالنار
يـا بـين الـيكم أن تظهـروا كـل حسـنة وجـد  مـن بـريكم وأن : »ن يف وصية إبراهيموكا

                                                           
 .85  1ب 120ص 41حبار األنوار:   (129)
 .6  11ب 212بصاار الدرجات: ص (126)
 أصفا  برية بلقق: ، ر بق أف ل اخللق اند  وهو با  النبيي. (121)
 مشري املنار: مرتفعق. (128)
من أا َوَذ بالااخ كأااذ  عىن أجلأ وامل ار: مصدر ميمي من  ار الغبار إذا ها  أي لو طل  أحد إ ارة معوذ امل ار:  (125)

 هاا الدين ألجلأ  إىل مشقة لقوتق ومتانتق.
ينبق الحم إحاطة الم اهلل باجل ايات،   حيث الـحم التقـوة، ويبـي  من بطبة لق  158هن  البأبة، اخلط :  (190)

 ن.ف ل اإلسأم والقر،
 باب الوصية ال  يقاخ وا راحة املوت. 116-119ص 4فقق القر،ن:   (191)
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 .(192)«تسرتوا كل سيية وفاحشة وإياكم أن تشيعوها
إن اهلل اــ  وجــل حيــ  اجلمــاخ والتجمــل، ويــبغ  البــؤس »قــاخ:  واــن أ  ابــد اهلل 

 .(193)«والتبا س
 

 سياسة العولمة 
لـــ  لكمهـــا العوملـــة اإلســـأمية هـــي: سياســـة ينبغـــي االلتفـــات إىل أن السياســـة ا هسةةةألة:

العــدخ واألبــأق، وسياســة الصــدق واألمانــة، وسياســة ايريــة: حريــة الفكــر والعقيــدة، وحريــة 
القلم والبيان. وبكلمة واحدة: السياسة ال  ترة الناس صنفي: أما أل يف الدين، أو نظري يف 

ق ويف امل ايا ويف كـل شـيء، ولـرم كـل ، والسياسة ال  ترة الناس سواسية يف ايقو (194)اخللق
تبعــي  ومتييــ ، وكــل كبــ  وا ــطهاد، وكــل اســتبداد ودكتاتوريــة، وكــل واســتعمار، وكــل هيمنــة 

 وسيطرة.
خلةةةةق   لةةةةم القةةةةرآن  الةةةةرحمن  بسةةةةم اهلل الةةةةرحمن الةةةةرحيم قــــاخ تعــــاىل: 

عالةنجم عالشةجر يسةجدان  الشةمس عالقمةر بحسةبان   لمه البيةان  اإلنسان 
 لسما  رهع ا عع ن الميزان عا  صال تطغوا هس الميزان   عصقيموا الوزن بالقسة

عاارب ع ع ا لألنام عال تخسرعا الميزان 
(199). 

إن هـاا الـدين متـي فـأوبلوا فيـق برفـق وال : »قاخ: قـاخ رسـوخ اهلل وان أ  جعفر
فراً قطـــــع وال بهـــــراً تكرهـــــوا ابـــــادة اهلل إىل ابـــــاد اهلل فتكونـــــوا كالراكـــــ  املنبـــــ  الـــــاي ال ســـــ

 . (196)«أبقحم

بســـم اهلل الـــرمحن الـــرحيم هـــاا مـــا أمـــر بـــق ابـــد اهلل الـــي أمـــري : »وكتـــ  أمـــري املـــؤمني 
املؤمني مالو بن ايارع األشرت يف اهد  إليق حي وال  مصر جباية براجهـا وجهـاد اـدوها 

                                                           
 باب الوصية ال  يقاخ وا راحة املوت. 116ص 4فقق القر،ن:   (194)
 .12باب التجمل وإبهار النعمة   220ص 6الكايف:   (191)
 ر وأاماوا.كتبق ل شرت النيعي ملا وال  مص  من كتاب لق  91راجع هن  البأبة، الرساال:  (192)
 .10-1سورة الرمحن:  (199)
 .465  46ب 110-105ص 1وساال الشيعة:   (196)
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مـا أمـر بـق يف كتابـق مـن واستصأ  أهلها وامارة بأدها، أمر  بتقوة اهلل وإي ار طااتق واتبـاع 
فراا ـــق وســـننق الـــ  ال يســـعد أحـــد إال باتبااهـــا وال يشـــقحم إال مـــع جحودهـــا وإ ـــااتها، وأن 
ينصــر اهلل ســبحانق بقلبــق ويــد  ولســانق فلنــق جــل ا ــق قــد تكفــل بنصــر مــن نصــر  وإاــ اا مــن 

وء إال أا  ، وأمر  أن يكسر نفسق من الشهوات وي اها اند اجلمحات فلن النف  أمـارة بالسـ
ما رحم اهلل،   االم يا مالو أين قد وجهتو إىل بأد قد جـرت اليهـا دوخ قبلـو مـن اـدخ 
وجـــور، وأن النـــاس ينظـــرون مـــن أمـــورك يف م ـــل مـــا كنـــ  تنظـــر فيـــق مـــن أمـــور الـــوالة قبلـــو، 
ويقولون فيو ما كن  تقـوخ فـيهم، وإمنـا يسـتدخ الـحم الصـايي  ـا يفـري اهلل وـم الـحم ألسـن 

ن أح  الاباار إليو ذبرية العمل الصا ، فاملو هواك وشإ بنفسو امـا ال اباد ، فليك
حيـــل لـــو، فـــلن الشـــإ بـــالنف  اإلنصـــاي منهـــا فيمـــا أحبـــ  أو كرهـــ ، وأشـــعر قلبـــو الرمحـــة 
للراية واحملبة وم واللط   م، والتكونن اليهم سـبعاً  ـارياً تغتـنم أكلهـم، فـلهنم صـنفان إمـا 

يف اخللـق، يفـر  مـنهم ال لـل وتعـرا وـم العلـل، ويـؤتحم الـحم  أل لو يف الدين وإمـا نظـري لـو
أيديهم يف العمد واخلطأ، فـأاطهم مـن افـوك وصـفحو م ـل الـاي لـ  وتر ـحم أن يعطيـو 
اهلل مــــن افــــو  وصــــفحق، فلنــــو فــــوقهم ووايل األمــــر اليــــو فوقــــو واهلل فــــوق مــــن والك وقــــد 

 .(197)«استكفاك أمرهم وابتأك  م

                                                           
 ل شرت النيعي ملا وال  مصر وأاماوا. من كتاب لق  91هن  البأبة، الرساال:  (191)
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 هسائل حول 
 لثقاهية هس اإلسالمالعولمة ا

 
 طلب العلم

يؤكــد اإلســأم الــحم طلــ  العلــم، ولــو كــان يف أقصــحم األرا، بــل ولــو كــان يف  هسةةألة:
اطلبوا العلم ولـو بالصـي فـلن طلـ  العلـم : »ال ريا، والحم مجيع الناس فقد قاخ رسوخ اهلل

 .(198)«فري ة الحم كل مسلم
 .(195)«ومسلمة طل  العلم فري ة الحم كل مسلم»يف حديث ،بر:  وقاخ 
 . (160)«طل  العلم فري ة الحم كل مسلم أال إن اهلل حي  بغاة العلم» وقاخ 

أيهـا النـاس »يقـوخ:  وان أ  إسحاق السبيعي امن حد ق قـاخ  عـ  أمـري املـؤمني 
االموا أن كماخ الـدين طلـ  العلـم والعمـل بـق أال وإن طلـ  العلـم أوجـ  الـيكم مـن طلـ  

 ـــمون لكـــم قـــد قســـمق اـــادخ بيـــنكم و ـــمنق وســـيفي لكـــم والعلـــم املـــاخ، إن املـــاخ مقســـوم م
 . (161)«خم ون اند أهلق وقد أمر  بطلبق من أهلق فاطلبو 

الشاب  يف طل  العلم كاجملاهد يف سبيل اهلل إن طل  العلم : »وقاخ أمري املؤمني 
 «رافري ــة الــحم كــل مســلم وكــم مــن مــؤمن  ــر  مــن من لــق يف طلــ  العلــم فــأ يرجــع إال مغفــو 

(162) . 
العامـــل الـــحم بـــري بصـــرية  »يقـــوخ:  واـــن طلحـــة بـــن ايـــد قـــاخ:  عـــ  أبـــا ابـــد اهلل 

                                                           
 .69  1ب 180ص 1حبار األنوار:   (198)
 .41490  2ب 425ص 11مستدرك الوساال:   (195)
 .1لعلم ووجوب طلبق وايث اليق  باب فرا ا 10ص 1الكايف:   (160)
 .11111  2ب 49-42ص 41وساال الشيعة:   (161)
 باب الكأم يف ماهية العلوم وف لها. 10ص 1رو ة الوااظي:   (164)
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 . (163)«كالساار الحم بري الطريق ال ي يد  سراة السري إال بعداً 

 حرية الثقاهة
اإلســأم يــؤمن حبريــة ال قافــة ومقــدمايا املشــرواة، فلكــل شــي  أو جهــة أو مــا  هسةةألة:

يونــات، وأن تصــدأر الصــح  واجملــأت، وأن تنشــر الكتــ  أشــبق أن تؤســ  اإلذااــات والتلف  
واملوسواات، والكراري  واملقاالت، وأن تؤس  املعاهد واجلامعات واملدارس والرو ـات، كـل 

 ذلو يف سبيل نشر الواي وال قافة يف اجملتمع.
 .(164)«إن الناس كلهم أحرار»يقوخ:  وقد كان أمري املؤمني 
 .(169)«يء مطلق حي يرد فيق ن كل ش: »وقاخ اإلمام الصادق 

 . (166)«إن الناس مسلطون الحم أمواوم: »وقاخ رسوخ اهلل 
 .(167)«حكمي الحم الواحد حكمي الحم اجلمااة: »وقاخ 

 المدارس عالمراكز الثقاهية
يلــ م تأســي  املــدارس واملعاهــد العلميــة واجلامعــات التيصصــية يف خمتلــ  العلــوم  هسةةألة:

ياسـة واقتصـاد، وفلـو وطـ ، وارااـة وصـنااة، وهندسـة ومـا أشـبق ال  حيتاجها البشر، مـن س
وأهــل بيتــق األطهــار  ذلــو. ويف ذلــو إحيــاء ألمــر اإلســأم وقــواني القــر،ن وســرية الرســوخ 

. 
اتقـوا اهلل وكونـوا »يقوخ ألصحابق وأنا حا ر:  ان العقرقويف قاخ:  ع  أبا ابد اهلل 
وا ــــعي مرتامحــــي تــــ اوروا وتأقــــوا وتــــااكروا وأحيــــوا إبــــوة بــــررة متحــــابي يف اهلل متواصــــلي مت

 . (168)«أمرنا
يـا بـين ابـرت اجملـال  الـحم »وان  مد بن ايسحم ان يون  رفعق قاخ: قاخ لقمان البنق: 

اينــو فــلن رأيــ  قومــاً يــاكرون اهلل جــل واــ  فــاجل  معهــم، فــلن تكــن ااملــاً نفعــو المــو، 
                                                           

 .1باب من امل بغري الم   21ص 1الكايف:   (161)
 .1919باب ايرية   121ص 1من ال حي ر  الفقيق:   (162)
 .111الرابع   املسلو 22ص 4بوايل الآليل:   (169)
 .1  11ب 414ص 4حبار األنوار:   (166)
 .151املسلو ال الث   1ب 296ص 1بوايل الآليل:   (161)
 .115ص 4تنبيق اخلواطر ون هة النوابر:   (168)
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محتـــق فيعمـــو معهـــم، وإذا رأيـــ  قومـــاً ال وإن تكـــن جـــاهأ المـــوك، ولعـــل اهلل أن يظلهـــم بر 
يــاكرون اهلل فــأ جتلــ  معهــم فــلن تكــن ااملــاً م ينفعــو المــو، وإن كنــ  جــاهأ ي يـــدوك 

 .(165)«جهأ، ولعل اهلل أن يظلهم بعقوبة فيعمو معهم
مرحبــا »وروي أن الــي بــن ايســي )صــلوات اهلل اليــق( كــان إذا جــاء  طالــ  الــم قــاخ: 

يقوخ: إن طال  العلم إذا بر  من من لق م ي ع رجلـق الـحم رطـ     بوصية رسوخ اهلل 
 . (170)«وال ياب  من األرا إال سبح  لق إىل األر ي السابعة

بـري القلــوب أوااهـا لليــري، وشـر القلــوب أوااهـا للشــر، فــأالحم : »وقـاخ رســوخ اهلل 
 القلـــــ  الـــــاي يعـــــي اخلـــــري  لـــــو مـــــن اخلـــــري، إن نطـــــق نطـــــق مـــــأجوراً، وإن أنصـــــ  أنصـــــ 

 .(171)«مأجورا
 آداب  المية للتربية عالتعليم

يلــ م الــحم املعلــم يف أي مكــان كــان، ويف أيأ الــم يريــد التــدري ، أن يكــون يف  هسةةألة:
مستوة التعليم فأ ينص  نفسق للتدري  حي يكـون أهـأً لـالو، وأن يكـون اـامأً بعلمـق، 

وأوخ ذلــــو حــــ هم الـــــحم ويلــــ م الــــحم املعلــــم تأديــــ  طلبتــــق الـــــحم االلتــــ ام بــــاآلداب الســــنية، 
 اإلبأص هلل تعاىل، ومراقبتق ا وجل يف مجيع اللحظات، وال هد يف الدنيا، والرببة يف العلم.

إنمةةةةةةةا يخشةةةةةةةى اهلل هةةةةةةةن  بةةةةةةةاده يف قـــــــوخ اهلل اـــــــ  وجـــــــل: : »اـــــــن أ  ابـــــــد اهلل
العلما 

 . (173)«من صدق فعلق قولق، ومن م يصدق قولق فعلق فلي  بعام (172)
ـــيكم حاجـــة اق ـــوها يل، قـــالوا: : » وقـــاخ ايســـحم ابـــن مـــرم يـــا معشـــر ايـــواريي يل إل

ق ــي  حاجتــو يــا رو  اهلل، فقــام فغســل أقــدامهم، فقــالوا: كنــا ةــن أحــق  ــاا يــا رو  اهلل، 
فقــاخ: إن أحــق النــاس باخلدمــة العــام، إمنــا توا ــع  هكــاا لكيمــا تتوا ــعوا بعــدي يف النــاس  

مــر ايكمــة ال بــالتكرب وكــالو يف الســهل : بالتوا ــع تعكتوا ــعي لكــم،   قــاخ ايســحم 

                                                           
 .1باب جمالسة العلماء وصحبتهم   15ص 1الكايف:   (165)
 .2أبواب العشرين   918ص 4اخلصاخ:   (110)
 لعلم.باب ف ل ا 168اجلعفريات: ص (111)
 .48سورة فاطر:  (114)
 ال الث أن يكون اامًأ بعلمق. 1ق 4ن 1ب 181منية املريد: ص (111)
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 .(174)«ينب  ال رع ال يف اجلبل
إن اهلل م يأبـــا الـــحم اجلهـــاخ  قـــرأت يف كتـــاب الـــي »قـــاخ:  واـــن أ  ابـــد اهلل 

اهــدا بطلــ  العلــم حــي أبــا الــحم العلمــاء اهــدا ببــاخ العلــم للجهــاخ ألن العلــم كــان قبــل 
 .(179)«اجلهل

 هصال  الدين عالدنيا
لـــحم املعلـــم أن ي جـــر الطـــأب اـــن مســـاوئ األبـــأق، وارتكـــاب احملرمـــات يلـــ م ا هسةةةألة:

واملكروهات، وجمالسة األدني والفسقة، وحي هم الحم طلـ  اآلبـرة، وباجلملـة يعلأمهـم مصـا  
 دينهم ودنياهم.

طلبــة العلــم  أ ــة فــاارفوهم بأايــاهنم وصــفايم، صــن  »قــاخ:  واــن اإلمــام الصــادق
يطلبق لأستطالة واخلتل، وصن  يطلبق للفقق والعقل، فصـاح   يطلبق للجهل واملراء، وصن 

اجلهل واملراء مؤذ  ار متعرا للمقاخ يف أندية الرجاخ، بتااكر العلم وصفة ايلم، قد تسـربل 
باخلشوع وللحم من الورع، فدق اهلل بيشومق وقطع منـق حي ومـق، وصـاح  االسـتطالة واخلتـل 

باهق ويتوا ع ل بنياء  ن هو دونق، فهو يأويـم ذو ب  وملق، يستطيل الحم م لق من أش
ها ــم، ولدينــق حــاطم، فــأامحم اهلل الــحم هــاا بصــر ، وقطــع مــن ، ــار العلمــاء أ ــر ، وصــاح  
الفقق والعقل ذو كآبة وح ن وسهر، قد اةـىن يف برنسـق وقـام الليـل يف حندسـق، يعمـل و شـحم 

ق، مستوحشـا مـن أو ـق إبوانـق، فشـد وجأ داايا مشـفقا، مقـبأ الـحم شـأنق، اارفـا بأهـل امانـ
 .(176)«اهلل من هاا أركانق وأاطا  يوم القيامة أمانق

مــن أراد ايــديث ملنفعــة الــدنيا م يكــن لــق يف اآلبــرة نصــي ، : »وقــاخ أبــو ابــد اهلل 
 . (177)«ومن أراد بق بري اآلبرة أاطا  اهلل بري الدنيا واآلبرة

                                                           
 .6باب صفة العلماء   11ص 1الكايف:   (112)
 .12  11ب 61ص 4حبار األنوار:   (119)
 .8ي 1ب 120مشكاة األنوار: ص (116)
 .11425  8ب 15-18ص 41وساال الشيعة:   (111)
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 ال تجب هن  ير  لم
يعلم شـيياً أن يفيـ  مـن بـري الـم، فـلذا سـيل اـن شـيء ال يعلمـق  ال يفوا ملن ال هسألة:

ـــا التعلمــون فــاهربوا: »فليقــل: ال أالــم أو ةــو ، قـــاخ أمــري املــؤمني قـــالوا: « إذا ســيلتم امأ
 .(178)«تقولون اهلل أالم»وكي  اورب، قاخ: 

، إن مـــا المـــتم فقولـــوا، ومـــا م تعلمـــوا فقولـــوا اهلل أالـــم»قـــاخ:  اـــن أ  جعفـــر البـــاقر 
 . (175)«الرجل لينت ع باآلية من القر،ن  ر فيها أبعد ما بي السماء واألرا

أن يقولـوا »ما حق اهلل الـحم العبـاد؟ قـاخ:  وان ارارة بن أاي قاخ: سأل  أبا جعفر 
 . (180)«ما يعلمون ويقفوا اند ما ال يعلمون

 يعلمــوا وال إن اهلل بــ  ابــاد  بــآيتي مــن كتابــق أن ال يقولــوا حــي: »واــن الصــادق
ص لم يؤخه  لي م هيثاق الكتاب صن ال يقولةوا  لةى يردوا ما م يعلموا، وقاخ اهلل ا وجل: 

اهلل إال الحةةةةةةةق
بةةةةةةةل كةةةةةةةهبوا بمةةةةةةةا لةةةةةةةم يحيطةةةةةةةوا بعلمةةةةةةةه علمةةةةةةةا يةةةةةةةأت م وقـــــــاخ:  (181)

تأعيله
(182)»(183). 

 حسن النية
حســـن النيـــة يلـــ م الـــحم املـــتعلم أينمـــا كـــان ويف أيأ جمـــاخ يريـــد الـــتعلأم أن يكـــون  هسةةةألة:

ويســعحم يف تطهــري قلبــق، وأن يغتــنم التحصــيل يف الشــباب والفــراس وســأمة ايــواس،وأن يكــون 
 اايل اومة، فأ يرا باليسري وال يسوي، ويبدأ يف التحصيل باألهم فاألهم.

إن يف اجلســد م ــغة إذا صــلح  صــلإ اجلســد كلــق وإذا فســدت فســد : »قــاخ النــك 
  .(184)«اجلسد كلق أال وهي القل 

                                                           
 ال الث والعشرون. 1ق 4ن 1ب 419منية املريد: ص (118)
 .2باب النهي ان القوخ بغري الم   24ص 1الكايف:   (115)
 .11108  2ب 41ص 41وساال الشيعة:   (180)
 .165سورة األاراي:  (181)
 .15سورة يون :  (184)
 .8باب النهي ان القوخ بغري الم   21ص 1الكايف:   (181)
 األوخ أن حيسن نيتق. 1ق 1ن 1ب 422منية املريد: ص (182)
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م ل الاي يتعلم العلم يف صغر  كالنقا الحم ايجر، وم ل الاي يتعلم »وجاء يف اخلرب: 
 .(189)«العلم يف كرب  كالاي يكت  الحم املاء

 .(186)«ما أويت اام الما إال وهو شاب»وان ابن اباس: 

                                                           
 ال اين أن يغتنم يف الفراس والنشا . 1ق 1ن 1ب 449منية املريد: ص (189)
 ال اين أن يغتنم يف الفراس والنشا . 1ق 1ن 1ب 446منية املريد: ص (186)
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 هسائل حول 
 العولمة االجتما ية هس اإلسالم

 
 المجتمن الصال 

نظـــ  وأحســـن جمتمـــع إنســـاين ارفـــق البشـــر، حيـــث تســـود  اجملتمـــع اإلســـأمي أ هسةةةألة:
 األبأق الطيبة والتقدم العلمي فأ فقر فيق وال جراة إال األندر من النادر.

بطــــ  النــــاس يف مســــجد اخليــــ  فقــــاخ يف  إن رســــوخ اهلل : »اــــن أ  ابــــد اهلل
 .(187)«حدي ق: املسلمون إبوة تتكافأ دما هم ويسعحم بامتهم أدناهم

ـــة ايســـ ، والفصـــاحة اينـــة : »هلل وقـــاخ رســـوخ ا العفـــاي اينـــة الـــبأء، والتوا ـــع اين
الكــأم، والعــدخ اينــة اإلاــان، والســكينة اينــة العبــادة، وايفــظ اينــة الروايــة، وحفــظ ايــا  اينــة 
العلم، وحسن األدب اينة العقل، وبسط الوجق اينة ايلم، واإلي ار اينة ال هـد، وبـاخ املوجـود 

قلل اينة القنااة، وتـرك املـن اينـة املعـروي، واخلشـوع اينـة الصـأة، وتـرك مـا ال اينة اليقي، والت
 .(188)«يعين اينة الورع

فقـــاخ: يـــا رســـوخ اهلل  اســـتأذن رجـــل الـــحم رســـوخ اهلل »قـــاخ:  واـــن أمـــري املـــؤمني
أوصــين، قــاخ: أوصــيو أن ال تشــرك بــاهلل شــييا وإن قطعــ  وحرقــ  بالنــار، وال تنهــر والــديو 

لــحم أن لــر  مــن دنيــاك فــابر  منهــا، وال تســ  النــاس وإذا لقيــ  أبــاك املســلم وإن أمــراك ا
فألقق ببشر حسن، وص  لق من ف ل دلوك، أبل  من لقيـ  مـن املسـلمي اـين السـأم وادع 
النــاس إىل اإلســأم، واالــم أن لــو بكــل مــن أجابــو اتــق رقبــة مــن ولــد يعقــوب، واالــم أن 

 .(185)«اخلمر وكل مسكر اليهم حرام الصغرياء اليهم حرام يعين النبيا وهو

                                                           
 كتاب اجلهاد.  118ص 1دااام اإلسأم:   (181)
 يف ال ينة. 15ي 141-144جامع األببار: ص (188)
 .22  6ب 116ص 12حبار األنوار:   (185)
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 كالجسد الواحد
يعتــرب اإلســأم اجملتمــع كاجلســد الواحــد، إذا اشــتكحم منــق ا ــو تــداا  لــق ســاار  هسةةألة:

 األا اء بالسهر وايمحم.
املؤمن أبو املؤمن كاجلسـد الواحـد إن » يقوخ: ان أ  بصري قاخ:  ع  أبا ابد اهلل
 . (150)«ار جسد ، وأرواحهما من رو  واحدةاشتكحم شيياً منق وجد أم ذلو يف سا

: أيهـا النـاس حـأيل حـأخ إىل يـوم  قاخ جدي رسوخ اهلل»قاخ:  وان أ  جعفر
القيامــــة، إىل أن قــــاخ: أال وإن ود املــــؤمن مــــن أاظــــم ســــب  اإلاــــان، أال ومــــن أحــــ  يف اهلل 

ي انــد اهلل تعــاىل، ا وجــل وأبغــ  يف اهلل وأاطــحم يف اهلل ومنــع يف اهلل فهــو مــن أصــفياء املــؤمن
أال وإن املــــؤمني إذا لابــــا يف اهلل ا وجــــل وتصــــافيا يف اهلل كانــــا كاجلســــد الواحــــد إذا اشــــتكحم 

 . (151)«أحدمها من جسد  مو عاً وجد اآلبر أم ذلو املو ع
فقلـــ : جعلـــ  فـــداك ر ـــا  واـــن جـــابر اجلعفـــي: قـــاخ تقب ـــ  بـــي يـــدي أ  جعفـــر

ينــ خ   حــي يعــري ذلــو أهلــي يف وجهــي وصــديقي، ح نــ  مــن بــري مصــيبة تصــيبين أو أم 
نعــم يــا جــابر إن اهلل ا وجــل بلــق املــؤمني مــن طينــة اجلنــان وأجــرة فــيهم مــن ريــإ »فقــاخ: 

روحق، فلـالو املـؤمن أبـو املـؤمن ألبيـق وأمـق، فـلذا أصـاب روحـا مـن تلـو األروا  يف بلـد مـن 
 . (152)«البلدان ح ن ح ن  ها  ألهنا منها

 كمال اإليمان
يؤكد اإلسأم الـحم أن حيـ  املـرء ألبيـق مـا حيـ  لنفسـق، ويكـر  لـق مـا يكـر  وـا،  ألة:هس

 ايـديث« ال يسـتكمل املـرء اإلاـان حـي حيـ  ألبيـق مـا حيـ  لنفسـق: »فعـن رسـوخ اهلل 

(153). 
ودبــل اليــق رجــل فقــاخ يل:  واــن حفــ  بــن البيــرتي قــاخ: كنــ  انــد أ  ابــد اهلل

وم ال لبـق وهـو أبـوك وشـريكو   يف دينـو واونـو الـحم »فقل : نعم، فقاخ يل: « لبق؟»

                                                           
 .4ي  باب املؤمن أبو املؤمن   28اإلبوان: ص مصادقة (150)
 .11542  12ب 418-411ص 14مستدرك الوساال:    (151)
 .6باب أبوة املؤمني بع هم لبع    166ص 4الكايف:   (154)
 .40 من   112ب 491ص 65حبار األنوار:   (151)
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 . (154)«ادوك وراقق الحم بريك

 قضا  حاجة الغير
بــري »ورد التأكيــد الك ــري الــحم ق ــاء حــواا  اإلبــوان، ففــي ايــديث الشــري :  هسةةألة:

 .(159)«الناس من نفع الناس
الـم أنـق يـا مف ـل ا ـع مـا أقـوخ لـو وا»قـاخ: قـاخ يل:  ان املف ل اـن أ  ابـد اهلل

الراببـون »قلـ : جعلـ  فـداك ومـا اليـة إبـواين، قـاخ: « ايق واتبعـق وأبـرب بـق اليـة إبوانـو
ومــن ق ـحم ألبيــق املـؤمن حاجـًة ق ــحم اهلل لـق يــوم »قـاخ:   قـاخ: « يف ق ـاء حـواا  إبــواهنم

القيامة مااة أل  حاجة من ذلو أولق اجلنة ومن ذلو أن يدبل قرابتق ومعارفـق وإبوانـق اجلنـة 
فكان مف ل إذا سأخ اياجة أبـاً مـن إبوانـق قـاخ لـق: أمـا تشـتهي « د أن ال يكونوا نصاباً بع

 . (156) أن تكون من الية اإلبوان
ق ــاء حاجــة املــؤمن أف ــل مــن طــواي وطــواي وطــواي، حــي اــد : »وقــاخ الصــادق

 . (157)«اشراً 
قـــاخ:  : املـــؤمن رمحـــة الـــحم املـــؤمن،واـــن إ اايـــل بـــن امـــار قـــاخ: قلـــ  أل  ابـــد اهلل

أاـــا مـــؤمن أتـــحم أبـــا  يف حاجـــة فلمنـــا ذلـــو رمحـــة مـــن اهلل »قلـــ : وكيـــ  ذاك؟ قـــاخ: « نعـــم»
ساقها إليق وسيبها لق، فلن ق حم حاجتق كان قد قبل الرمحة بقبووا، وإن رد  ان حاجتق وهو 
يقدر الحم ق ااها فلمنا رد ان نفسق رمحًة من اهلل ا  وجل ساقها إليـق وسـيبها لـق، وذبـر اهلل 

وجل تلو الرمحة إىل يوم القيامـة حـي يكـون املـردود اـن حاجتـق هـو ايـاكم فيهـا إن شـاء ا  
استيقن أنق لـن يردهـا اـن نفسـق يـا »إىل أن قاخ: « صرفها إىل نفسق وإن شاء صرفها إىل بري 

إ اايــل مــن أتــا  أبــو  يف حاجــة يقــدر الــحم ق ــااها فلــم يق ــها لــق ســلط اهلل اليــق شــجاااً 
 .(158)«قرب  إىل يوم القيامة مغفوراً لق أو معاباً ينها إ امق يف 

                                                           
 .6باب أبوة املؤمني بع هم لبع    166ص 4الكايف:   (152)
 .10194  11ي 2ب 6ق 290لكلم: صبرر ايكم ودرر ا (159)
 يط باب  واب ق اء حواا  اإلبوان. 91مصادقة اإلبوان: ص (156)
 .4195باب ف اال اي    408ص 4من ال حي ر  الفقيق:   (151)
 .41191  49ب 198ص 16وساال الشيعة:   (158)



 

 101 

 
 ااهر بالمعرعف

يف  األمر باملعروي والنهي ان املنكر بشرااطق، فـأ يفـوا للمسـلم أن يفلـ  يف  هسألة:
بيتق ويرة املنكرات الك رية وال ينهحم انها، ومن املنكر: سـلوك ايكـام سـبيل الشـيطان ورجـ   

يـــق األحكـــام بـــري اإلســـأمية يف قـــوانينهم وأامـــاوم، فعليـــق أن بامليـــامرة واملقـــامرة وســـن وتطب
 يسعحم إلاالة املنكر بايكمة واملواظة ايسنة.

لتـأمرن بـاملعروي ولتـنهن »يقـوخ:  ان  مد بن امر بن ارفة قاخ:  عـ  أبـا ايسـن
 . (155)«ان املنكر أو ليستعملن اليكم شراركم فيداو بياركم فأ يستجاب وم

فقـاخ: يـا رسـوخ اهلل  إن رجـأ مـن بـ عم جـاء إىل رسـوخ اهلل: »هللوان أ  ابـد ا
 أبربين ما أف ل اإلسأم؟ 

 قاخ: اإلاان باهلل.
 قاخ:   ماذا؟ 

 قاخ: صلة الرحم.
 قاخ:   ماذا؟

 قاخ: األمر باملعروي والنهي ان املنكر.
 قاخ: فقاخ الرجل: فأي األاماخ أبغ  إىل اهلل ا  وجل؟

 .قاخ: الشرك باهلل
 قاخ:   ماذا؟

 قاخ: قطيعة الرحم.
 قاخ:   ماذا؟

 . (200)«قاخ: األمر باملنكر والنهي ان املعروي
فصــلحم  النــاس فحمــد اهلل وأ ــىن اليــق وذكــر ابــن امــق  مــدا وبطــ  أمــري املــؤمني

أما بعد، فلنق إمنا هلو من كان قبلكم حبيث ما املوا من املعاصي وم يـنههم »اليق   قاخ: 

                                                           
 .1باب األمر باملعروي والنهي ان املنكر   96ص 9الكايف:   (155)
 .2  80ب 116ص 6 ياي  األحكام:  (400)
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ن واألحبار ان ذلو، فلهنم ملا متادوا يف املعاصي ن ل   م العقوبات، فمـروا بـاملعروي الربانيو 
واهنــوا اــن املنكــر واالمــوا أن األمــر بــاملعروي والنهــي اــن املنكــر ال يقربــان أجــأ وال يقطعــان 

 .(201)«راقا
 قوا صنفسكم عصهليكم

سـق أوالً باملواببـة الأام الحم كـل إنسـان ويف أي بلـد أو مكـان كـان أن يصـلإ نف هسألة:
الــحم فعــل الطااــات، وتــرك احملرمــات، والتيلــق بــاألبأق الطيبــة، والتــأدب بــاآلداب ايســنة،  
كمــا أمــر  اهلل ا وجــل.   يعلأــم أهلــق وأقربــاء  وجريانــق وأصــدقاء ، األقــرب فــاألقرب، بــل مجيــع 

 الناس إن أمكنق ذلو.
ةار ُة ي ا ص يةُّ  ا الَِّهين  آه ُنوا ُقوا ص  قاخ تعاىل:  ةا النَّةاُس ع ال ِحج  ِليُكم  ن ةاراً ع ُقوُده  نة ُفس ُكم  ع ص ه 

ه ُرعن   ع ُلون  ه ا يُةؤ  اَد ال  ية ع ُصون  اهلل  ه ا ص ه ر ُهم  ع ية ف    ل ية   ا ه ال ِئك َة ِ ال َظ ِشد 
(202). 

إن اهلل تبــارك وتعــاىل أيــد »فقــاخ يل:  واــن أ  بديفــة قــاخ: دبلــ  الــحم أ  ايســن
بــرو  منــق ل ــر  يف كــل وقــ  حيســن فيــق ويتقــي، وتغيــ  انــق يف كــل وقــ  يــان  فيــق املــؤمن 

ويعتدي، فهي معق يت  سروراً اند إحسانق، وتسيو يف ال رة اند إساءتق، فتعاهـدوا ابـاد اهلل 
نعمق بلصأحكم أنفسكم ت دادوا يقيناً وترحبـوا نفيسـاً ئينـاً، رحـم اهلل امـرأً هـم  ـري فعملـق، أو 

 .(203)«ارتدع انق،   قاخ: ةن نؤيد الرو  بالطااة هلل والعمل لقهم بشر ف
قـاخ الـي »قـاخ:  وان جعفر بن  مـد اـن أبيـق اـن جـد  الـي بـن ايسـي اـن أبيـق 

: أمحـــق النـــاس مـــن حشـــا كتابـــق بالرتهـــات، إمنـــا كانـــ  ايكمـــاء والعلمـــاء بـــن أ  طالـــ  
ن أحسـن هلل سـريرتق أحسـن اهلل اأنيتـق، واألتقياء واألبـرار يكتبـون ب أ ـة لـي  معهـن رابـع، مـ

ومن أصلإ فيما بينق وبي اهلل أصلإ اهلل تعاىل فيمـا بينـق وبـي النـاس، ومـن كانـ  اآلبـرة مهـق 
 .(204)«كفا  اهلل مهق من الدنيا

 هن آداب المعاشرة

                                                           
 .488  40ب 106-109ال هد: ص (401)
 .6سورة التحرم:  (404)
 .10  11ب 152ص 66حبار األنوار:   (401)
 .11199  15ب 141-144ص 11مستدرك الوساال:   (402)
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هناك ،داب ك رية يف بصـوص املعاشـرة مـع النـاس والعشـرة االجتماايـة وردت يف  هسألة:
وقد بصأ  وا العلماء كتبا ل  انوان )العشرة( ، وقد بينا بع  ذلـو يف كتـاب الروايات، 

 .(206)وما أشبق (209) )الفقق: اآلداب والسنن(
حسن املعاشرة مع بلق اهلل تعاىل يف بري معصيتق من م يـد ف ـل اهلل : »قاخ الصادق

العأنيـة، فعاشـر  تعاىل اند ابد ، ومن كان با عاً هلل تعاىل يف السر كان حسـن املعاشـرة يف
اخللق هلل تعاىل وال تعاشرهم لنصـيبو ألمـر الـدنيا ولطلـ  اجلـا  والريـاء والسـمعة، وال تسـقطن 
لســـببها اـــن حـــدود الشـــريعة مـــن بـــاب املما لـــة والشـــهرة فـــلهنم ال يغنـــون انـــو شـــيياً وتفوتـــو 

وامل ـل  ن لـة اآلبرة بـأ فااـدة، فاجعـل مـن هـو أكـرب منـو  ن لـة األب، واألصـغر  ن لـة الولـد، 
األل، وال تـــدع مـــا تعلمـــق يقينـــاً مـــن نفســـو  ـــا تشـــو فيـــق مـــن بـــريك، وكـــن رفيقـــاً يف أمـــرك 
بــــاملعروي، وشــــفيقاً يف هنيــــو اــــن املنكــــر، وال تــــدع النصــــيحة يف كــــل حــــاخ قــــاخ اهلل تعــــاىل: 

 ًعقولوا للناس حسنا
(207)»(208). 

بــــاص بأهلـــق فيــــق  والبيـــ  واـــن أ  الربيـــع الشــــامي قـــاخ: دبلـــ  الــــحم أ  ابـــد اهلل
 اخلراســاين والشــامي ومــن أهــل اآلفــاق، فلــم أجــد مو ــعاً أقعــد فيــق، فجلــ  أبــو ابــد اهلل

يـا شـيعة ،خ  مـد االمـوا أنـق لـي  منـا مـن م الـو نفسـق انـد ب ـبق »وكان متكياً،   قاخ: 
ومــن م حيســـن صـــحبة مـــن صـــحبق وخمالقـــة مـــن بالقــق ومرافقـــة مـــن رافقـــق وجمـــاورة مـــن جـــاور  

 . (205)«ة من مايق، يا شيعة ،خ  مد اتقوا اهلل ما استطعتم وال حوخ وال قوة إال باهللو اي
ما يعبأ  ن سلو هـاا الطريـق إذا م يكـن فيـق  ـأع بصـاخ: »قاخ:  وان أ  جعفر

 . (210)«ورع حيج   ان معاصي اهلل، وحلم الو بق ب بق، وحسن الصحبة ملن صحبق
 

                                                           
 كتاب اآلداب والسنن.  51-52موسواة الفقق:   (409)
( و)الفقــق: املســتحبات 2-1اإلســأمية   راجــع كتــاب )األبــأق اإلســأمية( و)الف ــاال واأل ــداد( و)الف ــيلة (406)

 لإلمام املؤل  )قدس سر  الشري (.… واملكروهات( و
 .81سورة البقرة:  (401)
 .15ب 24مصابيإ الشريعة: ص (408)
 .4باب حسن املعاشرة   611ص 4الكايف:   (405)
 .19908  4ب 10ص 14وساال الشيعة:   (410)
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 هن حقوق انخرين 
دبوخ املسـجد واالجتمااـات ومـا أشـبق ذلـو، ملـن أكـل ال ـوم والبصـل ومـا  يكر  هسألة:

 يفعل رااحة فمق رااحة كريهة، حي ال يتأذة منق بري  ولو  اا املقدار.
إمنــا هنــحم »قــاخ: ســألتق اــن أكــل ال ــوم؟ فقــاخ:  اــن  مــد بــن مســلم اــن أ  جعفــر

فــأ يقــرب مســجدنا فأمــا مــن  انــق لرحيــق، فقــاخ: مــن أكــل هــا  البقلــة اخلبي ــة رســوخ اهلل 
 . (211)«أكلق وم يأت املسجد فأ بأس

أقوخ: اخلبي ـة أي يف رحيهـا، أمـا أصـل ال ـوم فقـد ورد يف مدحـق روايـات ذكرناهـا يف كتـاب 
 )من اآلداب الطبية(.

 وان ايسن ال يات قاخ: ملا أن ق ي  نسكي مررت باملدينة فسـأل  اـن أ  جعفـر
قلـ : نعـم جعلـ  فـداك،  « يا حسن أتيتين إىل هاهنـا»نبع، فقاخ: فقالوا: هو بينبع، فأتي  ي

إين أكلـــ  مـــن هـــا  البقلـــة يعـــين ال ـــوم فـــأردت أن : »كرهـــ  أن أبـــر  وال ألقـــاك، فقـــاخ
 . »(212)أتنححم ان مسجد رسوخ اهلل
مـــــــن أكـــــــل شـــــــيياً مـــــــن املؤذيـــــــات رحيهـــــــا فـــــــأ يقـــــــربن »قـــــــاخ:  واـــــــن أمـــــــري املـــــــؤمني

 .(213)«املسجد

 داب احدعد الصداقة عآ
 هنـاك روايـات اديـدة يف بـاب الصـداقة وحـدودها و،دا ـا، فعـن أ  ابـد اهلل  هسألة:

التكون الصداقة إال حبـدودها، فمـن كانـ  فيـق هـا  ايـدود أو شـيء منهـا فانسـبق إىل »قاخ: 
 الصداقة، ومن م يكن فيق شيء منها ال تنسبق إىل شيء من الصداقة.

 لو واحدة. فأووا: أن تكون سريرتق واأنيتق
 وال اين: أن يرة اينو اينق وشينو شينق.
 وال ال ة: أن ال تغري  اليو والية وال ماخ.
 والرابعة: أن ال انعو شيياً تنالق مقدرتق.

                                                           
 .1باب ال وم   119-112ص 6الكايف:   (411)
 .122  101ب 941ص 4اسن:  احمل (414)
 .48  49ب 499ص 1ياي  األحكام:   (411)



 

 101 

 .(214)«واخلامسة: وهي جتمع ها  اخلصاخ أن ال يسلمو اند النكبات
عقـل وإن م : ال اليـو أن تصـح  ذا القاخ أمري املـؤمني»قاخ:  ان أ  ابد اهلل

لمــد كرمــق ولكــن انتفــع بعقلــق واحــرتس مــن ســيئ أبأقــق، وال تــدان صــحبة الكــرم وإن م 
 . (219)«تنتفع بعقلق ولكن انتفع بكرمق بعقلو وافرر كل الفرار من اللييم األمحق

ال يكــون الصــديق صــديقاً حــي حيفــظ أبــا  يف  ــأع: »أنــق قــاخ:  واــن أمــري املــؤمني
 .(216)«تقيف نكبتق وبيبتق ووفا

 المجالسة عصحكاه ا
اجملالســة مــع األفــراد تــؤ ر يف نفــ  اإلنســان، ســلباً وإيفابــاً، قــالوا: إن مــن ااشــر  هسةةألة:

قومـــاً أربعـــي يومـــاً صـــار مـــنهم، ولـــالو فـــالأام أن ينظـــر اإلنســـان إىل مـــن يفـــال ، ويتجنـــ  
 جمالسة من يؤ ر الحم قلبق وروحق سلبياً.

: إذا صعد املنرب قاخ: ينبغي للمسلم أن  املؤمنيكان أمري»قاخ:  ان أ  ابد اهلل
يتجن  مؤاباة  أ ة: املاجن الفاجر واألمحق والكـااب، فأمـا املـاجن الفـاجر فيـ ين لـو فعلـق 
وحي  أنو م لق وال يعينو الحم أمر دينو ومعادك، ومقاربتق جفاء وقسـوة، ومدبلـق وخمرجـق 

 وال يرجــحم لصـري الســوء انـو ولــو أجهــد اـار اليــو، وأمـا األمحــق فلنـق ال يشــري اليــو  ـري
نفسق، ور ا أراد منفعتو ف رك، فموتق بري من حياتق، وسكوتق بـري مـن نطقـق، وبعـد  بـري 
مـن قربـق، وأمــا الكـااب فلنـق ال يهنيــو معـق اـيا، ينقــل حـدي و وينقـل إليــو ايـديث كلمــا 

يفــرق بــي النــاس أفـىن أحدو ــًة مطرهــا بــأبرة م لهــا، حــي إنــق حيــدع بالصــدق فمــا يصــدق، و 
 . (217)«بالعداوة فينب  السياام يف الصدور، فاتقوا اهلل ا  وجل وانظروا ألنفسكم

صــديق ال يكــاد يفارقــق أيــن  واــن امــرو بــن نعمــان اجلعفــي قــاخ: )كــان أل  ابــد اهلل
ياه  فبينا هو اشي معق يف ايااءين ومعق بأم لق سندي اشي بلفهما إذا التف  الرجل 

 ــأع مــرات فلــم يــر  فلمــا نظــر يف الرابعــة قــاخ: يــا ابــن الفاالــة أيــن كنــ ؟ قــاخ: يريــد بأمــق 

                                                           
 .6باب من يف  مصادقتق ومصاحبتق   615ص 4الكايف:   (412)
 .19910  8ب 15ص 14وساال الشيعة:   (419)
 .112هن  البأبة، قصار ايكم:  (416)
 .1باب من تكر  جمالستق ومرافقتق   620-615ص 4الكايف:   (411)
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ســبحان اهلل تقــاي أمــق، قــد  »يــد  فصــو  ــا جبهــة نفســق،   قــاخ:  فرفــع أبــو ابــد اهلل 
، فقــاخ: جعلــ  فــداك إن أمــق ســندية مشــركة، «كنــ  أرة أن لــو وراــاً فــلذا لــي  لــو ورع

قاخ: فما رأيتق اشي معق حي فرق املوت « تنإ اين أما الم  أن لكل أمة نكاحاً،»فقاخ: 
 .(218)بينهما(

إن مـــن شـــر ابـــاد اهلل مـــن تكـــر  »قـــاخ:  يف حـــديث أن النـــك  واـــن أ  ابـــد اهلل
 .(215)«جمالستق لفحشق

 المشورة عالتشاعر
 ا ورد يف النصـوص اإلسـأمية التأكيـد اليـق ك ـرياً هـو: املشـورة والتشـاور، وذلـو  هسألة:
اديا، وجليل اواادها، وطي  ئارها، ومجيل نتاجها يف حياة الفرد واجملتمع، ولتل  لعظيم فا

 يف التأ ري حبس  مواردها شدة و عفاً، ولاا فهي بي واج  ومستح .
ال بــــىن »يقــــوخ:  اــــن محــــران وصــــفوان بــــن مهــــران اجلمــــاخ قــــاال:  عنــــا أبــــا ابــــد اهلل

تظهار يف أمــــر بــــأك ر مــــن املشــــورة أبصــــ  مــــن العقــــل، وال فقــــر أحــــط مــــن ايمــــق، وال اســــ
 . (220)«فيق

إن املشــورة ال تكــون إال حبــدودها، فمــن ارفهـــا »قــاخ:  واــن ايلــك اــن أ  ابــد اهلل
حبـــدودها وإال كانـــ  م ـــريا الـــحم املستشـــري أك ـــر مـــن منفعتهـــا لـــق، فأووـــا أن يكـــون الـــاي 

صــديقاً مؤابيــاً، والرابعــة أن تشــاور  اــاقأ، وال انيــة أن يكــون حــراً متــديناً، وال ال ــة أن يكــون 
تطلعق الحم سرك فيكون المق بق كعلمو بنفسو   يسر ذلـو ويكتمـق، فلنـق إذا كـان اـاقأ 
انتفع   شورتق، وإذا كان حراً متديناً جهد نفسق يف النصيحة لـو، وإذا كـان صـديقاً مؤابيـاً  

مـو متـ  املشـورة كتم سرك إذا أطلعتق الحم سرك، وإذا أطلعتق الحم سرك فكان المـق بـق كعل
 . (221)«وكمل  النصيحة
شاور يف أمورك ما يقت ي الدين من فيق مخ  بصـاخ، اقـل والـم : » قاخ الصادق

                                                           
 .401-406ص 4طر ون هة النوابر:  تنبيق اخلوا (418)
 .40881  10ب 10ص 16وساال الشيعة:   (415)
 .16كتاب العقل واجلهل    45ص 1الكايف:   (440)
 .48  1ب 601-604ص 4احملاسن:   (441)
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وجتربة ونصإ وتقوة، فلن م جتد فاستعمل اخلمسة واا م وتوكـل الـحم اهلل، فـلن ذلـو يؤديـو 
وال تتفكـر فيهـا، إىل الصواب وما كان من أمور الدنيا ال  هي بري اااـدة إىل الـدين فارف ـها 

فلنــــو إذا فعلــــ  ذلــــو أصــــب  بركــــة العــــيا وحــــأوة الطااــــة، ويف املشــــاورة اكتســــاب العلــــم 
والعاقل من يستفيد منها الماً جديداً ويستدخ  ا الـحم احملصـوخ مـن املـراد، وم ـل املشـورة مـع 

قـوي أهلها م ل التفكر يف بلق السماوات واألرا وفنااهما ومها بنيـان اـن العبـد ألنـق كلمـا 
تفكــر  فيهمــا بــاص يف حبــار نــور املعرفــة وااداد  مــا ااتبــاراً ويقينــاً، وال تشــاور مــن اليصــدقق 
اقلو وإن كان مشهوراً بالعقل والورع، وإذا شاورت مـن يصـدقق قلبـو فـأ لالفـق فيمـا يشـري 
بـــق اليـــو وإن كـــان  ـــأي مـــرادك، فـــلن الـــنف  جتمـــإ اـــن قبـــوخ ايـــق وبأفهـــا انـــد قبـــوخ 

عشاعرهم هةس ااهةر :بي قاخ اهلل تعاىلايقااق أ
عصهةرهم شةورى  :وقـاخ اهلل تعـاىل (222)

بين م
 .(224)«أي متشاورون فيق (223)

 حقوق هتقابلة
هناك روايات ك رية يف بيان حق املؤمن الـحم أبيـق مـاكورة يف مواردهـا، وهـي بـي  هسألة:

 واج  ومستح .
 حق املسلم الحم املسلم؟  قاخ: قل  لق: ما ان معلحم بن بني  ان أ  ابد اهلل

لق سبع حقوق واجبـات مـا مـنهن حـق إال وهـو اليـق واجـ ، إن  ـيع منهـا شـيياً »قاخ: 
 «. بر  من والية اهلل وطااتق وم يكن هلل فيق من نصي 

 قل  لق: جعل  فداك وما هي؟ 
 «.يا معلحم إين اليو شفيق أباي أن ت يع وال لفظ وتعلم وال تعمل»قاخ: 

 ال قوة إال باهلل.قاخ: قل  لق: 
 أيسر حق منها أن ل  لق ما ل  لنفسو وتكر  لق ما تكر  لنفسو.»قاخ: 

 وايق ال اين: أن جتتن  سيطق وتتبع مر اتق وتطيع أمر .
 وايق ال الث: أن تعينق بنفسو ومالو ولسانو ويدك ورجلو.

                                                           
 .195سورة ،خ امران:  (444)
 .18سورة الشورة:  (441)
 .5618  41ب 129-122ص 8مستدرك الوساال:   (442)
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 وايق الرابع: أن تكون اينق ودليلق ومر،تق.
 بع ويفوع وال تروة ويظمأ وال تلب  ويعرة.وايق اخلام : أن ال تش

وايــق الســادس: أن يكــون لــو بــادم ولــي  ألبيــو بــادم فواجــ  أن تبعــث بادمــو 
 فيغسل  يابق ويصنع طعامق واهد فراشق.

وايق السابع: أن تـرب قسـمق وجتيـ  داوتـق وتعـود مري ـق وتشـهد جنااتـق وإذا المـ  أن 
أن يســألكها ولكــن تبــادر  مبــادرًة، فــلذا فعلــ  ذلــو لــق حاجــًة تبــادر  إىل ق ــااها وال تلجيــق 
 . (229)«وصل  واليتو بواليتق وواليتق بواليتو

للمسلم الحم أبيق املسلم مـن ايـق أن يسـلم اليـق إذا لقيـق، »قاخ:  وان أ  ابد اهلل
ويعود  إذا مرا، وينصـإ لـق إذا بـاب، ويسـمتق إذا اطـ ، يقـوخ: ايمـد هلل رب العـاملي ال 

يقـوخ: يرمحـو اهلل فيجيـ  يقـوخ لـق: يهـديكم اهلل ويصـلإ بـالكم ويفيبـق إذا داـا ، شريو لق و 
 . (226)«ويتبعق إذا مات

: مـا حـق املـؤمن الـحم املـؤمن؟ قـاخ: وان أ  املأمون ايار ي قـاخ: قلـ  أل  ابـد اهلل
ق إن مــن حــق املــؤمن الــحم املــؤمن املــودة لــق يف صــدر  واملواســاة لــق يف مالــق واخللــ  لــق يف أهلــ»

والنصرة لق الحم من بلمق، وإن كان نافلة يف املسلمي وكان بااباً أبا لق بنصـيبق، وإذا مـات 
ال يـــارة إىل قـــرب ، وأن ال يظلمـــق، وأن ال يغشـــق، وأن ال  ونـــق، وأن ال  الـــق، وأن ال يكابـــق، 
 وأن ال يقوخ لق أي، وإذا قاخ لق أي فلي  بينهما واليـة، وإذا قـاخ لـق أنـ  اـدوي فقـد كفـر

 .(227)«أحدمها، وإذا ايمق امناع اإلاان يف قلبق كما ينماع امللإ يف املاء
 حرهة اإليها 

 حيرم إيااء املؤمن حرمة شديدة. هسألة:
قـاخ اهلل اـ  وجـل: ليـأذن حبـرب »يقـوخ:  ان هشام بن سام قاخ:  ع  أبا ابد اهلل

  .(228)«مين من ،ذة ابدي املؤمن وليأمن ب ك من أكرم ابدي املؤمن

                                                           
 .4حق املؤمن الحم أبيق وأداء حقق  باب  165ص 4الكايف:   (449)
 .19105  91ب 81-86ص 14وساال الشيعة:   (446)
 .29  19ب 428ص 11حبار األنوار:   (441)
 .408ص 4تنبيق اخلواطر ون هة النوابر:   (448)
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إذا كــان يــوم القيامـة نــادة منــاد أيــن : »واـن املف ــل بــن امـر قــاخ: قــاخ أبــو ابـد اهلل
الصـدود ألوليــااي، قـاخ: فيقــوم قـوم لــي  الـحم وجــوههم يـم، قــاخ: فيقـاخ: هــؤالء الــاين ،ذوا 

 .(225)«املؤمني ونصبوا وم واادوهم وانفوهم يف دينهم قاخ:   يؤمر  م إىل جهنم
مـــن ،ذة مؤمنـــاً فقـــد ،ذاين، ومـــن ،ذاين فقـــد ،ذة اهلل، »قـــاخ: أنـــق  واـــن رســـوخ اهلل 

فعليــق لعنــة »ويف بــرب ،بــر: «  ومــن ،ذة اهلل فهــو ملعــون يف التــوراة واإلتيــل وال بــور والفرقــان
 .(230)«اهلل واملأاكة والناس أمجعي

 ال للغيبة
أكـل اإلنسـان يـم ال جتوا بيبة املؤمن وال يفوا االستماع إليها، فان الغيبة   ابـة  هسألة:

م  ص ِخيةِه ه ي تةاً أبيق ميتاً، قاخ تعـاىل:  ع ال  ية غ ت ب  بة ع ُضُكم  بة ع ضاً ص ُيِحبُّ ص ح دُُكم  ص ن  ي أ ُكل  ل ح 
ُتُموُه ع اتةَُّقوا اهلل   ه ك رِه 

(231). 
من ابتي  اند  أبو  املؤمن فنصر  وأاانـق نصـر  اهلل وأاانـق يف »قاخ:  ان أ  جعفر

اآلبــرة، ومــن ابتيــ  انــد  أبــو  املــؤمن فلــم ينصــر  وم يعنــق وم يــدفع انــق وهــو يقــدر الــدنيا و 
 .(232)«الحم نصرتق واونق إال بف ق اهلل يف الدنيا واآلبرة

ومـن رد اـن أبيـق بيبـًة  عهـا يف جملـ  رد »أنـق قـاخ يف بطبـة لـق:  وان رسوخ اهلل 
رد انــق وأاجبــق كــان اليــق كــوار مــن اهلل انــق ألــ  بــاب مــن الشــر يف الــدنيا واآلبــرة، فــلن م يــ

 .(233)«ابتاب
 ال للب تان

ــــان مــــن أشــــد  هسةةةةألة: ال يفــــوا  ــــ  املــــؤمن، وال ايامــــق، وال االفــــرتاء اليــــق، فــــان البهت
 احملرمات.

من قاخ يف مؤمن ما لي  فيق حبسق اهلل يف طينة بباخ حـي »قاخ:  ان أىب ابد اهلل 

                                                           
 يف التعص . 141ي 164جامع األببار: ص (445)
 .10119  149ب 55ص 5مستدرك الوساال:  (410)
 .14سورة ايجرات:  (411)
  واب معاونة األل ونصرتق. 128 واب األاماخ: ص (414)
 .16116  196ب 454ص 14وساال الشيعة:   (411)
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أن تقوخ يف أبيو مـا هـو فيـق  ـا قـد سـرت  اهلل اـ   إمنا الغيبة: »وقاخ «   ر   ا قاخ فيق
هقةةد احتمةةل ب تانةةاً وجــل، فــلذا قلــ  فيــق مــا لــي  فيــق فــالو قــوخ اهلل اــ  وجــل يف كتابــق: 

عإبماً هبيناً 
(234)»(239). 

من    مؤمنـا أو مؤمنـة  ـا لـي  فيـق بع ـق »قاخ:  ان ابن أ  يعفور ان أ  ابد اهلل
صديد  ر  »قل : وما طينة اخلباخ؟ قاخ: « خ حي  ر   ا قاخاهلل يوم القيامة يف طينة ببا

 . (236)«من فرو  املومسات
تبــع حكــيم حكيمــاً ســبعمااة فرســو يف ســبع كلمــات، فلمــا »قــاخ:  واــن أ  ابــد اهلل

يق بق قاخ: يا هاا ما أرفع من السـماء، إىل أن قـاخ: وأ قـل مـن اجلبـاخ الراسـيات، فقـاخ لـق: 
ـــــربييـــــا هـــــاا ايـــــق أرفـــــع مـــــ ـــــان الـــــحم ال ـــــاخ  ن الســـــماء، إىل أن قـــــاخ: والبهت ء أ قـــــل مـــــن اجلب

 .(237)«الراسيات
 تزين اخيك المؤهن

يستح  للمسلم أن يت ين ألبيـق املسـلم إذا بـر  إليـق، كمـا وتسـتح  ال ينـة يف  هسألة:
 اموم اخلرو  إىل املسجد واملراك  العامة، واللقاء باالبوان، مع مراااة املوااين الشراية.

: بســل ال يــاب يــاه  قــاخ أمــري املــؤمني»قــاخ:  أبــو بصــري اــن أ  ابــد اهلل روة
 . (238)«اوم واي ن وهو طهور للصأة

نفقــة درهــم يف اخل ــاب أف ــل مــن نفقــة درهــم يف ســبيل اهلل، إن فيــق : »وقــاخ النــك 
أربـــع اشـــرة بصـــلًة: يطـــرد الـــريإ مـــن األذنـــي، ويفلـــو الغشـــاء اـــن البصـــر، ويلـــي اخلياشـــيم، 
ويطي  النكهة، ويشد الل ة، وياه  بالغشيان، ويقل وسوسـة الشـيطان، وتفـر  بـق املأاكـة، 
ويستبشر بق املؤمن، ويغـيظ بـق الكـافر، وهـو اينـة، وهـو طيـ ، وبـراءة يف قـرب ، ويسـتحيي منـق 

 . (235)«منكر ونكري
                                                           

 .114سورة النساء:  (412)
 .10229  111ب 141ص 5مستدرك الوساال:   (419)
 .9باب الغيبة والبه    198-191ص 4الكايف:   (416)
 .10226  111ب 148-141ص 5مستدرك الوساال:   (411)
 .2 من   12ب 418ص 62 حبار األنوار:  (418)
 .1960  24ب 89ص 4وساال الشيعة:   (415)
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أربـع مـن سـنن املرسـلي العطـر : »قاخ: قـاخ رسـوخ اهلل  ان ،بااق ان الصادق
 .(240)«ساء والسواك وايناءوالن

 إكرام الضيف
 .(241)يستح  إكرام ال ي  ولو كان كافرا هسألة:

أن قـاخ وـا: يـا فاطمـة مـن  فاطمـة  ـا الـم رسـوخ اهلل »قاخ:  ان أ  ابد اهلل
 . (242)«كان يؤمن باهلل واليوم اآلبر فليكرم  يفق

 . (243)«أكرم  يفو وإن كان حقرياً »أنق قاخ:  وان أمري املؤمني
أوصـــيو حبســــن اجلـــوار، وإكــــرام »انـــد وفاتـــق قــــاخ:  وفيمـــا أوصـــحم بــــق أمـــري املــــؤمني 

 .(244)«ال ي ، ورمحة اجملهود، وأصحاب البأء، وصلة الرحم، وح  املساكي وجمالستهم
 حسن الجوار 

قـــد ورد يف النصـــوص والروايـــات التأكيـــد الك ـــري الـــحم راايـــة حـــق اجلـــار وحســـن  هسةةةألة:
 بي واج  ومستح .التعامل معق، فانق 
هل تدرون ما حق اجلار، ما تدرون من حق اجلار إال قلـيًأ، أال ال : »قاخ رسوخ اهلل

يؤمن باهلل واليـوم اآلبـر مـن ال يـأمن جـار  بوا قـق، وإذا استقر ـق أن يقر ـق، وإذا أصـابق بـري 
ق، وإذا اشرتة هنأ ، وإذا أصابق شر ا ا ، ال يستطيل اليق يف البناء حيج  انق الريإ إال بلذن

فاكهـــًة فليهـــد لـــق، وإن م يهـــد لـــق فليــــدبلها ســـراً، وال يعطـــي صـــبيانق منـــق الشـــيء يغــــايظون 
: اجلريان  أ ة فمـنهم مـن لـق  أ ـة حقـوق حـق اإلسـأم وحـق صبيانق،   قاخ رسوخ اهلل 

اجلوار وحق القرابة، ومنهم من لق حقان حق اإلسـأم وحـق اجلـوار، ومـنهم مـن لـق حـق واحـد 
 .(249)«كافر لق حق اجلوارال

                                                           
 .51باب األربعة   424ص 1اخلصاخ:   (420)
 .11  95ب 110ص 61يف حبار األنوار:   انظر بيان العأمة اجمللسي  (421)
 .1باب حق ال ي  وإكرامق   489ص 6الكايف:   (424)
 .15800  12ب 460ص 6مستدرك الوساال:   (421)
 .44  10ب 211ص 11ألنوار:  حبار ا (422)
 جمل  يف ذكر حقوق اإلبوان واألقرباء. 185-188ص 4رو ة الوااظي:   (429)
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 . (246)«من ،ذة جار  فقد ،ذاين ومن حاربق فقد حاربين: »وقاخ رسوخ اهلل 
: الـــرب وحســـن اجلـــوار ايـــادة يف الـــراق قـــاخ رســـوخ اهلل »قـــاخ:  واـــن أ  ابـــد اهلل

 .(247)«وامارة يف الديار
 

  يادة المريض
 يكن مؤمنا أو مسلماً.يستح  ايادة املري  وأبا اودايا إليق، حي وإن م  هسألة:

من اـاد امـرًئ مسـلماً يف مر ـق صـلحم اليـق »يقوخ:  ان ميسر قاخ:  ع  أبا جعفر
يوميا سبعون أل  ملو إن كان صباحاً فحي اسي، وإن كان مساًء فحي يصـبإ مـع أن لـق 

 . (248)«بريفاً يف اجلنة
محــة بو ــاً، أاــا مــؤمن اــاد مؤمنــاً بــاا يف الر »قــاخ:  واــن أ  محــ ة اــن أ  جعفــر

فلذا جل  بمرتق الرمحة، فلذا انصري وكل اهلل بق سبعي أل  ملو يستغفرون لـق ويسـرتمحون 
اليق ويقولون طب  وطاب  لـو اجلنـة إىل تلـو السـااة مـن بـد، وكـان لـق يـا أبـا محـ ة بريـ  

ااويــة يف اجلنــة يســري الراكــ  فيهــا أربعــي »قلــ : ومــا اخلريــ  جعلــ  فــداك؟ قــاخ: « يف اجلنـة
 .(245)«ماً اا

كان فيما ناجحم بق موسـحم بـن امـران ربـق ا وجـل أن قـاخ: يـا »قاخ:  وان أ  جعفر
 .(290)«رب ما بل  من ايادة املري  من األجر؟ قاخ: أوكل بق ملكاً يعود  يف قرب  إىل  شر 

قــاخ: مــرا بعــ  مواليــق فيرجنــا نعــود  وةــن اــدة مــن  اــن مــوىل جلعفــر بــن  مــد
فقلنـا: نريـد فأنـا نعـود ، فقـاخ: « أيـن تريـدون؟»ع  الطريق فقـاخ: يف ب مواليق، فاستقبلنا

مــع أحــدكم تفاحــة أو ســفرجلة أو أترجــة أو لعقــة مــن طيــ  أو قطعــة »فوقفنــا، قــاخ: « قفــوا»
أمــا المــتم أن املــري  يســرتيإ إىل كــل مــا »قــاخ:   فقلنــا: مــا معنــا مــن هــاا شــيء،« مــن اــود؟

                                                           
 .5815  14ب 242ص 8مستدرك الوساال:   (426)
 14ب 242ص 14، مســـــــــــــتدرك الوســـــــــــــاال:  5882  11ب 246-249ص 8مســـــــــــــتدرك الوســـــــــــــاال:   (421)

 12901. 
 .86-89ص 4تنبيق اخلواطر ون هة النوابر:   (428)
 .1باب  واب ايادة املري    140ص 1الكايف:   (425)
 .181باب بسل املي    120ص 1من ال حي ر  الفقيق:   (490)
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 .(291)«أدبل بق اليق
:كيـ  ينبغـي لنـا أن نصـنع فيمـا بيننـا اخ: قل  أل  ابـد اهلل وان معاوية بن وه  ق

تنظـرون إىل أامـتكم الـاين »وبي قومنا وبي بلطاانا من الناس  ن ليسـوا الـحم أمرنـا؟ فقـاخ: 
تقتدون  م فتصنعون ما يصنعون فو اهلل إهنم ليعودون مر ـاهم ويشـهدون جنـاا هم ويقيمـون 

 . (292)«إليهم الشهادة وم واليهم ويؤدون األمانة
وان جعفر بن  مـد، اـن أبيـق، اـن جـد  الـي بـن ايسـي، اـن أبيـق، اـن الـي بـن أ  

 .(293)«ااد يهوديا يف مر ق أن النك : »طال  

 آداب النكاح
يســتح  راايــة ،داب النكــا ، وقــد ورد يف جمــاخ انتيــاب الصــايات، وابتيــار  هسةةألة:

 الطيبات نصوص وروايات ك رية.
الطَّيِّب اُض لِلطَّيِِّبين  ع الطَّيُِّبون  لِلطَّيِّب اضِ ع  قاخ تعاىل: 

(294). 
: أف ــــل نســــاء أمــــ  أصــــبحهن وجهــــاً قــــاخ رســــوخ اهلل»قــــاخ:  اــــن أ  ابــــد اهلل

 . (299)«وأقلهن مهراً 
: بــري نســااكم اخلمــ ، قيــل يــا قــاخ أمــري املــؤمني»قــاخ:  واــن أ  ايســن الر ــا

ينـــة، اللينـــة، املؤاتيـــة، الـــ  إذا ب ـــ  اوجهـــا م تكتحـــل أمـــري املـــؤمني ومـــا اخلمـــ ؟ قـــاخ: او
بغمــ  حــي ير ــحم، وإذا بــاب انهــا اوجهــا حفظتــق يف بيبتــق، فتلــو اامــل مــن امــاخ اهلل 

 . (296)«واامل اهلل ال  ي 
إذا أراد أحــدكم أن يتــ و  فليســأخ اــن شــعرها كمــا يســأخ اــن : »وقــاخ أمــري املــؤمني

 .(297)«وجهها فلن الشعر أحد اجلمالي

                                                           
 يف ايادة املري . 1ي 11ب 164-161مكارم األبأق: ص (491)
 .19251  1ب 6ص 14وساال الشيعة:   (494)
 باب وجوب حق الداوة. 195اجلعفريات: ص (491)
 .46سورة النور:  (492)
 .42  12ب 202ص 1األحكام:  ياي   (499)
 .9باب بري النساء   149-142ص 9الكايف:   (496)
 .2162باب ما يستح  وحيمد من أبأق النساء   188ص 1من ال حي ر  الفقيق:   (491)
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 الزعاج عبنا  ااسرة
حيــرأا اإلســأم لري ــاً شــديداً الــحم النكــا  والــ وا  إبــان البلــوس الشــراي للبنــي  هسةةألة:

ــر  والبنـات، وبـالو تغلـق أبـواب الفسـاد أمـام الشـباب والفتيـات، إ ـافة إىل مـا يف الـ وا  املبكأ
 من الفوااد الصحية واجلسمية، وسأمة الرو  والبدن.

قــاخ: مــن  : ت وجــوا فــلن رســوخ اهللقــاخ أمــري املـؤمني »اخ: قــ اـن أ  ابــد اهلل
 .(298)«أح  أن يتبع سن  فلن من سن  الت وي 

تـا  إليـق إال المـق نبيـق »قاخ:  وان أ  ابد اهلل  إن اهلل تعاىل م يرتك شـيياً  ـا حيا
هــا النــاس إن وكــان مــن تعليمــق إيــا  أنــق صــعد املنــرب ذات يــوم فحمــد اهلل وأ ــىن اليــق   قــاخ: أي

جربايــل أتــاين اــن اللطيــ  اخلبــري فقــاخ: إن األبكــار  ن لــة ال مــر الــحم الشــجر إذا أدرك ئارهــا 
فلـم يفتـىن أفسـدتق الشــم  وهدمتـق الـريإ، وكــالو األبكـار إذا أدركـن مــا تـدرك النسـاء فلــي  

فقــاخ: يــا وــن دواء إال البعولــة وإال م يــؤمن الــيهن الفســاد ألهنــن بشــر، قــاخ: فقــام إليــق رجــل 
رســـوخ اهلل فمـــن نتــــ و ؟ قـــاخ: األكفــــاء، قـــاخ: يـــا رســــوخ اهلل ومـــن األكفــــاء؟ قـــاخ: املؤمنــــون 

 . (295)«بع هم أكفاء بع 
إال تفعلةةوه تكةةن إذا جــاءكم مــن تر ــون دينــق وبلقــق ف وجــو   : »وقــاخ رســوخ اهلل

هتنة هس اارب عهساد كبير
(260)»(261). 

  فة الفرج
 ق ان ايرام واما ال حيل.يف  أن يع  اإلنسان فرج هسألة:

ةةةاِهظُون  قـــاخ تعـــاىل:  ةةةف   ع الَّةةةِهين  ُهةةةم  ِلُفةةةُرعِجِ م  ح  ِإال    ل ةةةى ص ز ع اِجِ ةةةم  صع  ه ةةةا ه ل ك 
ُر ه ُلوِهين   انُةُ م  ه ِهنةَُّ م    ية  ه م ِن ابة تة غ ى ع ر ا  ذ ِلك  ه ُأعل ِيك  ُهُم ال ع اُدعن   ص ي م 

(262). 
فجــاء  رجــل فقــاخ: يــا أبــا  مــد إين  انــد الــي بــن ايســيواــن أ  محــ ة قــاخ: كنــ  

: مبتلــحم بالنســاء فــأاين يومــاً وأصــوم يومــاً فيكــون ذا كفــارًة لــاا، فقــاخ لــق الــي بــن ايســي
                                                           

 .42511  1ب 18-11ص 40وساال الشيعة:   (498)
 جمل  يف ذكر ايث الحم النكا  وف لق. 112ص 4رو ة الوااظي:   (495)
 .11نفاخ: سورة األ (460)
 .494باب النكا    4ق 120ص 1بوايل الآليل:   (461)
 .11-45، سورة املعار : 1-9سورة املؤمنون:  (464)
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فاجتابق « إنق لي  شيء أح  إىل اهلل ا  وجل من أن يطاع فأ يعصحم فأ ت ين وال تصوم»
 . (263)«أهل النار وترجو أن تدبل اجلنةتعمل امل »إليق فأبا  بيد  فقاخ:  أبو جعفر

يف ال نــا مخـــ  بصـــاخ، يــاه   ـــاء الوجـــق، : »قــاخ: قـــاخ النـــك واــن أ  جعفـــر
 . (264)«ويورع الفقر، وينق  العمر، ويسيط الرمحن، و لد يف النار نعوذ باهلل من النار

يــا الــي يف ال نــا »قــاخ:  لعلــي  يف وصــية النــك  اــن ،بااــق واــن الصــادق 
بصـــاخ  ـــأع منهـــا يف الـــدنيا، و ـــأع منهـــا يف اآلبـــرة، فأمـــا الـــ  يف الـــدنيا فيـــاه  ســـ  

بالبهـاء، ويعجــل الفنـاء، ويقطــع الـراق، وأمــا الــ  يف اآلبـرة فســوء ايسـاب، وســيط الــرمحن، 
 .(269)«واخللود يف النار

 
  ض البصر

هم مسـموم يف  ب  البصر اما ال حيل النظر إليق، فان النظر إىل ما ال حيل سـ هسألة:
 من سهام إبلي ، يسمأم الرو ، ويعكأر صفاء القل ، ويرهق النف ، وارا اجلسم.

النظر إىل  اسن النساء سهم من سهام إبلي  فمـن تركـق أذاقـق اهلل : »قاخ رسوخ اهلل
 . (266)«طعم ابادة تسر 
ما ابتنم أحد   ل ما ابتـنم بغـ  البصـر، فـلن البصـر ال يغـ  اـن : »وقاخ الصادق

:  ـا وسـيل أمـري املـؤمني« ارم اهلل تعاىل إال وقد سـبق إىل قلبـق مشـاهدة العظمـة واجلـأخ 
بــاخلمود لــ  سـلطان املطلــع الـحم ســرك، والعــي : »ذا يسـتعان الــحم بـ  البصــر؟ فقـاخ 

جاســــوس القلــــ  وبريــــد العقــــل، فغــــ  بصــــرك امــــا ال يليــــق بــــدينو ويكرهــــق قلبــــو وينكــــر  
قةةل للمةةؤهنين قــاخ اهلل تعــاىل: « صــاركم تــرون العجااــ ب ــوا أب: »قــاخ النــك « اقلــو

يغضةةةوا هةةةن صبصةةةارهم عيحفظةةةوا هةةةرعج م
للحـــواريي:  ، وقـــاخ ايســـحم ابـــن مـــرم (267)

املـــوت : »قـــاخ حيـــي « إيـــاكم والنظـــر إىل احملـــاورات فلنـــق بـــار الشـــهوات وبنـــات الفســـق»
                                                           

 .6ب 111ادة الدااي: ص (461)
 .5باب ال اين   924ص 9الكايف:   (462)
 يف ال نا س  بصاخ. 1باب الستة   141-140ص 1اخلصاخ:   (469)
 .16686  81ب 411-410ص 12مستدرك الوساال:   (466)
 .10سورة النور:  (461)
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 امـرأة قـد اادهـا يف وقاخ ابد اهلل بـن مسـعود لرجـل نظـر إىل« أح  إيل من نظرة بغري واج 
مر ها: لو ذه  ايناك لكان برياً لو مـن ايـادة مري ـو، وال تتـوفر اـي يصـيبها مـن نظـر 
إىل  اور إال وقد انعقد اقدة الحم قلبق من املنية وال تنحل بلحدة ايالي إما ببكاء ايسرة 

بـري توبـة فيصـري  والندامة بتوبة صـادقة، وإمـا بأبـا نصـيبق  ـا متـىن ونظـر إليـق فأبـا ايـظ مـن 
 .(268) إىل النار، وأما التاا  البايل بايسرة والندامة ان ذلو فمأوا  اجلنة ومنقلبق الر وان

 ال لالختالط المحّرم
ال يفـــوا االبـــتأ  احملـــرم بـــي الرجـــاخ والنســـاء، فـــان ذلـــو مفســـدة للمجتمـــع،  هسةةةألة:

 و ر ة للقلوب واألجسام، ومه لة للعقوخ واألفكار.
كــــان جالســــا يف بعــــ  جمالســــق إذ أقبــــل إبلــــي  )لعنــــق اهلل( واليــــق   وســـحمأن م»روي: 

 برن  يتلون فيق ألوانا، فلما دنا منق بلع الربن  فو عق   أتا  فقاخ: السأم اليو.
 فقاخ موسحم: من أن ؟ 

 قاخ: أنا إبلي .
 قاخ: فأ حياك اهلل، ما جاء بو؟

 منق. قاخ: جي  ألسلم اليو ملن لتو من اهلل تعاىل ومكانو
 قاخ: فما الاي رأي  اليو؟

 قاخ: بق أبتط  قلوب بين ،دم.
 قاخ: فما الاي إذا صنعق اإلنسان استحوذت اليق؟

قاخ: إذا أاجبتق نفسق واستك ر املق ونسي ذنوبق، وأحارك  أ ة ال لـل بـامرأة فلنـق مـا 
إال وفيـ  بـق، وال بأ رجل بامرأة ال لل لق إال كن  صاحبق أفتتنق  ا، وال تعاهد اهلل اهدا 

لـــرجن صـــدقة إال أم ـــيتها، فلنـــق مـــا أبـــر  رجـــل صـــدقة وم ا ـــها إال كنـــ  صـــاحبها دون 
أصحابق حي أحوخ بينق وبي الوفاء  ا،   وىل وهو يقوخ: يا ويلتـا  الـم موسـحم مـا حيـار بـق 

 . (265)«بين ،دم
راً فيهــا بيتــان واــن  مــد بــن الطيــار قــاخ: دبلــ  املدينــة وطلبــ  بيتــاً أتكــارا  فــدبل  دا

                                                           
 يف ب  البصر. 1ب 10-5مصبا  الشريعة: ص (468)
 باب ياي  األبأق. 101ص 1تنبيق اخلواطر ون هة النوابر:  (465)
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بينهما باب وفيق امرأة، فقال : تكاري هاا البي . قل : بينهما باب وأنا شاب، فقال  أنـا 
أبلق الباب بيين وبينـو، فحولـ  متـااي فيـق وقلـ  وـا: أبلقـي البـاب، فقالـ : تـدبل الـي 
منق الرو  داق، فقل : ال أنا شاب وأن  شـابة أبلقيـق، فقالـ : اقعـد أنـ  يف بيتـو فلسـ  

لــوخ »فسـألتق اـن ذلـو، فقـاخ:  تيـو وال أقربـو، وأبـ  أن تغلقـق، فلقيـ  أبــا ابـد اهلل ،
 . (270)«منق فلن الرجل واملرأة إذا بليا يف بي  كان  ال هما الشيطان

كانـ  تقـوم حـي تـورم   وقاخ ايسـن البصـري: مـا كـان يف هـا  األمـة أابـد مـن فاطمـة 
« أن ال تــرة رجــأ وال يراهــا رجــل»؟ قالــ : «ةأي شــيء بــري للمـرأ»قـدماها وقــاخ النــك وــا: 

ذرية بعض ا هن بعض»ف مها إليق وقاخ: 
 (271)»(272). 

 حقوق المرصة
هنـاك نصـوص ك ـرية تؤكــد الـحم لـ وم احـرتام املــرأة وراايـة حقوقهـا كـاحرتام الرجــل  هسةألة:

كمة ر،ها ورااية حقوقق، الشرتاكهما يف اإلنسانية، ويف مجيع األحكام إال ما بر  بالدليل ي
الشارع، فقد وردت روايات اديدة توصي حبسن التعامل معها مطلقاً، اوجـة كانـ  أم أمـاً أو 

 بنتاً أو أبتاً أو بالة أو امة أو ما أشبق.
 .(273)«من أبأق األنبياء صلحم اهلل اليهم ح  النساء: » قاخ أبو ابد اهلل 

بــــــرياً إال ااداد حبــــــاً مــــــا أبــــــن رجــــــأ يــــــ داد يف اإلاــــــان »قــــــاخ:  واــــــن أ  ابــــــد اهلل
 . (274)«للنساء

إن املـــرأة بلقـــ  مـــن الرجـــل وإمنـــا مهتهـــا يف الرجـــاخ فـــأحبوا »قـــاخ:  واـــن أ  ابـــد اهلل
 .(279)«نساءكم وإن الرجل بلق من األرا وإمنا مهتق يف األرا

من فا ل الطي الاي  أقوخ: بلق  من الرجل أي من مااق، أو املقصود بلق حواء 
 كما يف الروايات.  بلق اهلل منق ،دم 

                                                           
 .1511باب امل اراة واإلجارة   494ص 1من ال حي ر  الفقيق:  (410)
 .12سورة ،خ امران:  (411)
 فصل يف سرييا. 124ص 1املناق :   (414)
 .1باب ح  النساء   140ص 9  الكايف: (411)
 .42544  1ب 44-41ص 4وساال الشيعة:   (412)
 .16  4ب 446ص 100، حبار األنوار:  11  10ب 66ص 100حبار األنوار:   (419)
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 التوسعة  لى العيال

 يستح  التوسعة الحم العياخ، وذلو حس  النصوص والروايات الشريفة. هسألة:
ينبغــي للرجــل أن يوســع الــحم ايالــق كــيأ »قــاخ:  اــن معمــر بــن بــأد اــن أ  ايســن

عيطعمةون الطعةام  لةى حبةه هسةكيناً عيتيمةاً عصسةيراً يتمنوا موتق، وتأ هـا  اآليـة 
 (276) ،

قـاخ: األسـري ايـاخ الرجـل ينبغـي للرجــل إذا ايـد يف النعمـة أن ي يـد أسـراء  يف السـعة الــيهم   
قــاخ « قــاخ: إن فأنــاً أنعــم اهلل اليــق بنعمــة فمنعهــا أســراء  وجعلهــا انــد فــأن فــاه  اهلل  ــا

 . (277) معمر: وكان فأن حا راً 
بــا بــآداب اهلل إذا وســع : إن املــؤمن يأقــاخ رســوخ اهلل»قــاخ:  واــن أ  ابــد اهلل

 . (278)«اهلل اليق اتسع وإذا أمسو انق أمسو
إن ايـاخ الرجـل أسـرا  ، فمـن أنعـم اهلل اليـق : »وان مسعدة قاخ: قاخ يل أبـو ايسـن

 .(275)«نعمة فليوسع الحم أسرااق فلن م يفعل أوشو أن ت وخ انق تلو النعمة
: إن يف اجلنـــة درجـــة ال قـــاخ رســـوخ اهلل»قـــاخ:  واـــن أ  بصـــري اـــن أ  ابـــد اهلل

 .(280)«يبلغها إال إمام اادخ، أو ذو رحم وصوخ، أو ذو اياخ صبور
 

 هن ااهل عااعالد
 يستح  شراء التح  واودايا للعياخ واألهل واألوالد. هسألة:

من دبـل السـوق فاشـرتة لفـًة فحملهـا إىل : »وان ابن اباس قاخ: قاخ رسوخ اهلل 
وم  اوي  وليبدأ باإلناع قبل الاكور، فلن من فر  ابنـة فكأمنـا ايالق كان كحامل صدقة إىل ق

أاتــق رقبــًة مــن ولــد إ اايــل، ومــن أقــر اــي ابــن فكأمنــا بكــحم مــن بشــية اهلل، ومــن بكــحم مــن 

                                                           
 .8سورة اإلنسان:  (416)
 .1باب كفاية العياخ والتوسع اليهم   11ص 2الكايف:   (411)
 .41808  40ب 921-920ص 41وساال الشيعة:   (418)
 .1  68اجملل  224األمايل للصدوق: ص (415)
 .2  1ب 10ص 101، حبار األنوار:  5  1ب 50ص 11حبار األنوار:  (480)
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 . (281)«بشية اهلل أدبلق اهلل جنات النعيم
إذا أنفق املسلم الحم أهلق نفقة وهو : »وان ابد اهلل بن مسعود قاخ: قاخ رسوخ اهلل

 . (282)«حيتسبها كان  لق صدقة
يأكــل اوديـــة وال يأكــل الصـــدقة ويقـــوخ:  كـــان رســـوخ اهلل»قــاخ:  اــن أ  جعفـــر

 . (283)«يادوا فلن اودية تسل السياام وجتلي  غاان العداوة واألحقاد
 تربية ااعالد

يســتح  أو يفــ  ـ كــل يف مــورد  ـ االهتمــام برتبيــة األوالد، وحســن كفــالتهم،  هسةةألة:
 هم، وتربيتهم تربية صاية.وتعليم

ألن يـؤدب أحـدكم ولـدا بـري لـق مـن أن يتصـدق بنصـ  صـاع  »أنق قـاخ:  ان النك 
 .(284)«كل يوم

دع ابنو يلع  سبع سني، ويـؤدب سـبع سـني، وال مـق نفسـو »قاخ:  وان الصادق
 .(289)«سبع سني، فلن أفلإ وإال فلنق  ن ال بري فيق

 بر الوالدين
ــــدين يف اجلملــــة، وحيــــرم مــــن الواجبــــات  هسةةةةألة: ــــر الوال ــــة معــــاً هــــو: ب الشــــراية واألبأقي
 اقوقهما.

بالوالةةةدين اـــن قـــوخ اهلل ا وجـــل:  اـــن أ  والد اينـــا  قـــاخ: ســـأل  أبـــا ابـــد اهلل
اإلحسـان أن لسـن صـحبتهما، وأن ال تكلفهمـا »ما هاا اإلحسان؟ فقاخ:   (286)إحساناً 

لةن تنةالوا مسـتغنيي، ألـي  يقـوخ اهلل اـ  وجـل:  أن يسأالك شيياً  ا حيتاجان إليق وإن كانـا
البر حتى تنفقوا هما تحبون

(287). 
                                                           

 .11119  9ب 118ص 19مستدرك الوساال:   (481)
 .848  11اجملل  181األمايل للطوسي: ص (484)
 .1باب اودية   121ص 9الكايف:   (481)
 .41648  81ب 216ص 41وساال الشيعة:   (482)
 .2121باب تأدي  الولد وامتحانق   254ص 1ال حي ر  الفقيق:   من (489)
 .41، سورة اإلسراء: 191، سورة األنعام: 16، سورة النساء: 81سورة البقرة:  (486)
 .54سورة ،خ امران:  (481)
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إهةةةةا يةةةةبلغن  نةةةةدك الكبةةةةر وأمــــا قــــوخ اهلل اــــ  وجــــل : » قـــاخ:   قــــاخ أبــــو ابــــد اهلل
صحدهما صع كالهما هال تقل ل ما صف عال تن رهمةا

قـاخ: إن أ ـجراك فـأ تقـل ومـا  (288)
قةل ل مةا قةوال كريمةاً ع أي وال تنهرمها إن  رباك، قـاخ 

، قـاخ: إن  ـرباك فقـل ومـا (285)
عاخفض ل ما جنةاح الةهل هةن الرحمةةبفر اهلل لكما فالو منو قوخ كرم، قاخ: 

(250) 
قاخ: ال مت  اينيو من النظـر إليهمـا إال برمحـة ورقـة وال ترفـع صـوتو فـوق أصـوايما وال يـدك 

 .(251)«فوق أيديهما وال تقدم قدامهما
فقـاخ:  إن رجـأ أتـحم النـك»يقـوخ:  ان قاخ:  ع  أبا ابـد اهللوان  مد بن مرو 

يا رسوخ اهلل أوصين، فقاخ: ال تشرك باهلل شيياً وإن حرق  بالنار وااب  إال وقلبـو مطمـين 
باإلاان، ووالديو فأطعهما وبرمها حيي كانا أو ميتي، وإن أمراك أن لر  من أهلـو ومالـو 

 . (252)«فافعل فلن ذلو من اإلاان
مــا انــع الرجــل مــنكم أن يــرب والديــق حيــي وميتــي يصــلي انهمــا : »قــاخ أبــو ابــد اهلل 

ويتصدق انهما وحي  انهما ويصـوم انهمـا، فيكـون الـاي صـنع ومـا ولـق م ـل ذلـو، في يـد  
 .(253)«اهلل ا  وجل برب  وصلتق برياً ك رياً 

 

                                                           
 .41سورة اإلسراء:  (488)
 .41سورة اإلسراء:  (485)
 .42سورة اإلسراء:  (450)
 .1  4ب 20-15ص 11حبار األنوار:   (451)
 .4باب الرب بالوالدين   198ص 4الكايف:   (454)
 .41106  106ب 909ص 41، الوساال:  10621  14ب 411-416ص 8وساال الشيعة:   (451)
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 هسائل حول 

 العولمة السياسية هس اإلسالم

 
 نعم للشورى

ال يفوا االستبداد يف ايكم، وال البقاء فيق طويأً من دون إرادة الشـع  لـق، وال  ة:هسأل
توارع ايكم بلفاً ان سل ، وال التأا  باآلراء أو حصر املرشـحي يف القـاامي بـايكم، 
وال ما أشبق ذلـو مـن األمـور الـ  جتـري اليـوم يف بـأد املسـلمي وك ـري مـن بـأد العـام، وذلـو 

هـو بالتنـاوب، وبالكفـاءات، وبالتصـوي    م يف اإلسأم بالنسبة لغري املعصومي ألن ايك
اير الاي تتناف  فيق األح اب ايرة، وبالتعددية ايقيقيـة ال ايـ ب الواحـد، وبأك ريـة اآلراء، 

 وبالشورة، كما يف  توفري بقية الشرو  الشراية أي اً.
 . (254)«لتجربة املعج  برأيق يف رااسةال يطمعن القليل ا»قاخ:  ان اإلمام الصادق

 ـأع هـن قاصـمات الظهـر، رجـل اسـتك ر املـق ونسـي ذنوبـق وأاجـ  »قـاخ:  وانق
 . (259)«برأيق

وشــاور يف أمــرك الــاين  شــون »ســفيان ال ــوري:  وورد فيمــا أوصــحم بــق اإلمــام الصــادق
 . (256)«اهلل ا  وجل

قـم بـايق وال تعـرا ملـا : »قـاخ:  عتـق يقـوخ واـن معاويـة بـن وهـ  اـن أ  ابـد اهلل
فاتو، واات خ ما ال يعنيو، وجتن  ادوك، واحـار صـديقو مـن األقـوام إال األمـي، واألمـي 
من بشي اهلل، وال تصح  الفـاجر، وال تطلعـق الـحم سـرك، وال تأمنـق الـحم أمانتـو، واستشـر 

 .(257)«يف أمورك الاين  شون ر م

                                                           
 .4  28ب 58ص 14حبار األنوار:   (452)
 .1باب معىن قاصمات الظهر   121معاين األببار: ص (459)
 .444باب ال أ ة   165ص 1اخلصاخ:   (456)
 .19962  16ب 14-11ص 14:  وساال الشيعة (451)
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 التعددية السياسية
ر ا وج  اليهم، يف حيايم وباصة السياسية، الاذ أسلوب ينبغي للمسلمي و  هسألة:

التعدديــة السياســية واي بيــة املتنافســة الــحم البنــاء والتقــدم، ال املتنــاحرة فيمــا بينهــا كمــا تعــاري 
اند بع  املسلمي يف هاا اليوم حيث تشكل  فيهم أح اب ومجااـات تعمـل بـدخ التنـاف  

 ع .يف اخلري والتقدم، الحم  رب بع هم الب
: مـر بقـوم مـن األنصـار يرتامـون، فقـاخ رسـوخ اهلل  إن رسوخ اهلل »ويف ايديث: 

أنا يف اي ب الاي فيق ابن األدرع، فأمسو اي ب اآلبر وقـالوا: لـن يغلـ  حـ ب فيـق رسـوخ 
، قــــاخ: ارمــــوا فــــلين أرمــــي معكــــم فرمــــحم مــــع كــــل واحــــد رشــــقاً، فلــــم يســــبق بع ــــهم اهلل 
 .(258)«بع اً 
 

 سيةالحرياض ااسا
ال جتـوا مصــادرة حريـات النـاس الـ  جــاء  ـا اإلسـأم وجعلهــا مـن أوليـات حيــاة  هسةألة:

سـواء يف السـفر  :اإلنسان، فلن اإلنسان املسلم حر يف كافة شؤونق، ويف كل الدوخ اإلسـأمية
واإلقامــــة، أو ال رااـــــة والتجـــــارة، أو البنـــــاء والعمــــران، أو الكســـــ  والعمـــــل، أو نشـــــر الكتـــــ  

أو اجملـــأت واجلرااـــد، أو تأســـي   طـــات البـــث واإلاـــأم، أو تأســـي  األحـــ اب  واملقـــاالت،
واجلمعيــات، أو التــألي  واخلطابــة، أو ابتيــار الســكن والــ وا ، فلنــق حــر يف مجيــع النشــاطات 
االجتمااية وال قافية واالقتصادية والسياسـية وبريهـا، إال يف احملرمـات الشـراية، وال حيـق ألحـد 

 ملاكورة.منعق من األمور ا
 .(255)«الناس مسلطون الحم أمواوم: »قاخ رسوخ اهلل 

 .(300)«والحم أنفسهم»ومن القاادة الفقهية: 
 .(301)«ال تكن ابد بريك و قد جعلو اهلل حراً : » وقاخ أمري املؤمني

                                                           
 .9باب السبق والرماية   4ق 466ص 1بوايل الآليل:   (458)
 .1املسألة ال امنة ي 252هن  ايق: ص (455)
 انظر موسواة الفقق، كتاب القوااد الفقهية، قاادة السلطنة. (100)
 انصرافق من صفي. كتبها إليق حبا رين اند  للحسن بن الي  ومن وصية لق  11هن  البأبة، الرساال:  (101)
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 .(302)«اير حر و إن مسق ال ر: »وقاخ 
 . (303)«لي  ل حرار ج اء إال اإلكرام: »وقاخ
 

 هوالحرهة ااشخاص عاا
ال يفـــــوا أي نـــــوع مـــــن مصـــــادرة األمـــــواخ، أو إلقـــــاء القـــــب  الـــــحم األشـــــياص  هسةةةةةألة:

وسجنهم، أو إبراجهم من البلد ونفيهم، إال يف املوارد املقررة شرااً، واند ذلـو يفـ  العمـل 
 وفق ال وابط الشراية املاكورة يف الفقق.

ااـق يف  لكـة جبـار مـن إن اهلل ا  وجل أوححم إىل نك مـن أنبي»قاخ:  ان أ  ابد اهلل
اجلبارين أن اا  هاا اجلبار فقل لق إنين م أسـتعملو الـحم سـفو الـدماء والـاذ األمـواخ وإمنـا 

 .(304)«استعملتو لتك  اين أصوات املظلومي فلين م أدع بأمتهم وإن كانوا كفاراً 
 .(309)«مالعامل بالظلم واملعي لق والرا ي بق شركاء  أ ته»قاخ:  وان أ  ابد اهلل 

مــن أكــل مــاخ أبيــق بلمــاً وم يــرد  »يقــوخ:  واــن أ  بصــري قــاخ:  عــ  أبــا ابــد اهلل
 .(306)«إليق أكل جاوًة من النار يوم القيامة

 ال  نف عال إرهاب
حيــرأم اإلســأم الغــدر واالبتيــاخ وكــل مــا يســمحم اليــوم بــالعن  واإلرهــاب، فانــق ال  هسةةألة:

 سلم والسأم، والصلإ والواام.ان  يف اإلسأم، بل اإلسأم هو دين ال
وال يفـــوا أي امـــل يوجـــ  إيـــااء النـــاس وإراـــا م، والغـــدر  ـــم وحبيـــايم، أو يـــؤدي إىل 

 .(307)تشويق  عة اإلسأم واملسلمي، الحم تفصيل ذكرنا  يف كتاب )الأان  يف اإلسأم(

                                                           
 .1111  9ي 1ب 2ق 119برر ايكم ودرر الكلم: ص (104)
 .1111  9ي 1ب 2ق 119برر ايكم ودرر الكلم: ص (101)
 .12باب الظلم   111ص 4الكايف:   (102)
 .40569  80ب 96-99ص 16وساال الشيعة:   (109)
 .66  15ب 111ص 14حبار األنوار:   (106)
ن إصــدارات مركــ  اجلــواد للتحقيــق والنشــر. ويشــتمل الــحم الفصــوخ التاليــة: صــفحة وهــو مــ 428يقــع الكتــاب يف  (101)

، الأانــ  يف ســرية الأانــ  يف القــر،ن، الأانــ  يف ايــديث الشــري ، الأانــ  يف ســرية الرســوخ األاظــم 
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رق فلن الرفـق واللـي مسـتح  يف كـل األمـور، ويف بصـوص ايكـم واجـ ، والعانـ  واخلـا
 مكرو  يف كل الشؤون، ويف بصوص ايكم حرام.

ينبغــــي للمــــؤمن أن يكــــون فيــــق ئــــاين بصــــاخ، وقــــوراً انــــد »قــــاخ:  واــــن أ  ابــــد اهلل
او اهـــ ، صـــبوراً انـــد الـــبأء، شـــكوراً انـــد الربـــاء، قانعـــاً  ـــا راقـــق اهلل، ال يظلـــم األاـــداء، وال 

حــة، إن العلــم بليــل املــؤمن، وايلــم يتحامــل ل صــدقاء، بدنــق منــق يف تعــ ، والنــاس منــق يف را
 . (308)«واير ، والعقل أمري جنود ، والرفق أبو ، والرب والد 

من اي اإلاـان الفقـق، ومـن اي الفقـق ايلـم، ومـن اي ايلـم »قاخ:  وان أ  ابد اهلل
 .(305)«الرفق، ومن اي الرفق اللي، ومن اي اللي السهولة

يفـيء كـل بـادر يـوم القيامـة بلمـام مااـل : »قاخ: قاخ رسوخ اهلل وان أ  ابد اهلل
 .(310)«شدقق حي يدبل النار

قــاخ: ســألتق اــن قــريتي مــن أهــل ايــرب لكــل  واــن طلحــة بــن ايــد اــن أ  ابــد اهلل
واحدة منهما ملو الحم حدة اقتتلوا   اصطلحوا   إن أحد امللكي بـدر بصـاحبق فجـاء إىل 

ال ينبغــــي : »املدينـــة، فقـــاخ أبــــو ابـــد اهللاملســـلمي فصـــايهم الــــحم أن يغـــ و معهـــم تلــــو 
للمسلمي أن يغدروا وال يأمروا بالغدر وال يقاتلوا مع الاين بـدروا، ولكـنهم يقـاتلون املشـركي 

 . (311)«حيث وجدوهم، وال يفوا اليهم ما ااهد اليق الكفار
النـار لـوال أن املكـر واخلديعـة يف : »وان هشام بن سام رفعق قـاخ: قـاخ أمـري املـؤمني 

 .(312)«لكن  أمكر الناس
واهلل مــا معاويــة بــأدهحم مــين ولكنــق يغــدر ويفجــر ولــو ال كراهيــة : »وقــاخ أمــري املــؤمني

الغــدر لكنــ  مــن أدهــحم النــاس، ولكــن كــل بــدرة فجــرًة، وكــل فجــرة كفــرًة، ولكــل بــادر لــواء 

                                                                                                                                                                      

 ، ، الأان  يف اجملتمع، الأان  السياسي، من معام الأان ، الأان  واملرأة، ماذا ان العنأهل البي  
 و...

 .1باب بصاخ املؤمن   21ص 4الكايف:   (108)
 .19529  106ب 195ص 14وساال الشيعة:   (105)
 .4باب املكر والغدر واخلديعة   111ص 4الكايف:   (110)
 .40001  41ب 65ص 19وساال الشيعة:   (111)
 .1باب املكر والغدر واخلديعة   116ص 4الكايف:   (114)
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 .(313)«يعري بق يوم القيامة

 ال للتجسس
جلواســي  الــيهم، فــان التجســ  بــأي حيــرم التجســ  الــحم املســلمي وو ــع ا هسةةألة:

حريــة اإلنســان الــ  أقرهــا اإلســأم، بــل ورد األمــر حبســن الظــن ومحــل فعــل الغــري الــحم  امــل 
 اخلري.

 ـــع أمـــر أبيـــو الـــحم »يف كـــأم لـــق:  قـــاخ: قـــاخ أمـــري املـــؤمني اـــن أ  ابـــد اهلل
جتـد وـا يف  أحسنق حي يأتيو ما يغلبو منق وال تظنن بكلمة برج  من أبيو سوءاً وأن 

 . (314)«اخلري  مأ
 (316)انــدك أطلــبهم (319)ولــيكن أبعــد رايتــو منــو وأشــنأهم: »وقــاخ أمــري املــؤمني

ملعايــ  النــاس، فــلن يف النــاس ايوبــاً الــوايل أحـــق مــن ســرتها، فــأ تكشــفن امــا بــاب انـــو 
منهـــا، فلمنـــا اليـــو تطهـــري مـــا بهـــر لـــو واهلل حيكـــم الـــحم مـــا بـــاب انـــو، فاســـرت العـــورة مـــا 

 .(317)«ع  يسرت اهلل منو ما ل  سرت  من رايتواستط
إن اهلل تعــــاىل حــــرم مــــن املســــلم دمــــق ومالــــق وأن يظــــن بــــق بــــن : »وقــــاخ رســــوخ اهلل 

 .(318)«السوء

 حقوق اإلنسان السياسية
جت  رااية حقوق اإلنسان السياسـية وبريهـا الـحم الوجـق الـاي أمـر بـق اإلسـأم، هسألة: 

ياسية ل فراد واألح اب وما أشبق  ماناً م ي منق بـري  فلن اإلسأم  من أكرب ايريات الس
 من األديان األبرة، وال ساار املبادئ األر ية األبر.

الســــرور يف  ــــأع بــــأخ: يف الوفــــاء وراايــــة ايقــــوق والنهــــوا يف : »قــــاخ الصــــادق

                                                           
 يف معاوية. كأم لق من   400هن  البأبة، اخلط :  (111)
 .405ص 4تنبيق اخلواطر ون هة النوابر:   (112)
 أشنؤهم: أبغ هم. (119)
 األطل  للمعاا : األشد طلباً وا. (116)
 كتبق ل شرت النيعي ملا وال  الحم مصر وأاماوا.  من كتاب لق  91هن  البأبة، الرساال:  (111)
 .1ي 41كش  الريبة: ص  (118)
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 . (315)«النواا 
التــدبل يف شــيء »قــاخ:  واــن ايســن بــن الــي اجلرجــاين امــن حد ــق اــن أحــدمها

 . (320)«رتق اليو أاظم من منفعتق ألبيوم 
  جعــل مــن حقوقــق حقوقــاً فر ــها لــبع  النــاس الــحم بعــ ، : »وقــاخ أمــري املــؤمني

فجعلهــا تتكــان يف وجوههــا ويوجــ  بع ــها بع ــاً وال يســتوج  بع ــها إال بــبع ، فــأاظم 
الـحم الـوايل،   ا افرتا اهلل تبارك وتعاىل من تلو ايقوق حق الوايل الحم الرايـة، وحـق الرايـة

فري ة فر ها اهلل ا وجل لكل الحم كل، فجعلها نظام ألفتهم وا اً لدينهم وقواماً لسنن ايـق 
فـــيهم، فليســـ  تصـــلإ الرايـــة إال بصـــأ  الـــوالة وال تصـــلإ الـــوالة إال باســـتقامة الرايـــة، فـــلذا 

الــدين أدت الرايــة مــن الــوايل حقــق وأدة إليهــا الــوايل كــالو اــ  ايــق بيــنهم، فقامــ  منــاه  
وااتــدل  معــام العــدخ وجــرت الــحم أذالوــا الســنن، وصــلإ بــالو ال مــان وطــاب  ــا العــيا 

 .(321)«وطمع يف بقاء الدولة وييس  مطامع األاداء
 ال للتعهيب

التعاي  حرام يف اإلسأم، وال يفوا انت اع اإلقرار  ن حيتمل فيق اإلجـرام سياسـيا   هسألة:
بـل يفـ  التوصـل إليـق بـالطرق الشـراية، وإذا أقـرأ يف  كان أم بري سياسي بال رب والتعاي ،

 ها  الصورة فأ ااتبار بق.
إذا أراد أن يبعــــــث ســــــريًة داــــــاهم  كــــــان رســــــوخ اهلل »قــــــاخ:  اــــــن أ  ابــــــد اهلل

 فأجلســهم بــي يديــق   يقــوخ: ســريوا بســم اهلل وبــاهلل ويف ســبيل اهلل والــحم ملــة رســوخ اهلل 
، وال تقتلـوا شـيياً فانيـاً وال صـبياً وال امـرأًة، وال تقطعـوا شـجراً إال ال تغلوا وال مت لـوا وال تغـدروا

 .(322)«أن ت طروا إليها
يــا بـين ابـد املطلــ  ال ألفيـنكم لو ــون : »يف وصـيتق للحسـن واـن أمـري املــؤمني

دماء املسلمي بو اً تقولون قاتل أمري املؤمني، أال ال يقتلن   إال قاتلي، انظـروا إذا أنـا مـ  

                                                           
  ا  بع  الشيعة ن ر الدر. كأم لق من   141ل  العقوخ: ص (115)
 .1باب يف ،داب املعروي   11ص 2الكايف:   (140)
 .14  12ب 191-196ص 12حبار األنوار:   (141)
 .1  60ب 118ص 6ياي  األحكام:   (144)
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يقــوخ:  ن  ــربتق هــا  فا ــربو   ــربًة ب ــربة، وال مت لــوا بالرجــل فــلين  عــ  رســوخ اهلل مــ
 .(323)«إياكم وامل لة ولو بالكل  العقور
يـا بـين أنـ  ويل األمـر وويل الـدم، فـلن افـوت فلـو »فقـاخ:    أقبل الحم ابنق ايسن

 .(324)«وإن قتل  ف ربًة مكان  ربة وال تأ 
 هكها يؤخه اال تراف

دبـــــل يومـــــاً إىل مســـــجد الكوفـــــة مـــــن البـــــاب القبلـــــي  يـــــديث أن أمـــــري املـــــؤمنيويف ا
فقــاخ  فاســتقبلق نفــر فــيهم فــًي حــدع يبكــي والقــوم يســكتونق، فوقــ  الــيهم أمــري املــؤمني

 ؟ «ما يبكيو»للفي: 
فقـــاخ: يـــا أمـــري املـــؤمني إن أ  بـــر  مـــع هـــؤالء يف ســـفر للتجـــارة فرجعـــوا وم يرجـــع أ ، 

فقالوا: مات، وسألتهم ان مالق فقالوا: م  ل  مـاال، فقـدمتهم إىل شـريإ فلـم فسألتهم انق 
يق  يل اليهم بشيء بري اليمي، وأنا أالم يا أمري املؤمني أن أ  كـان معـق مـاخ ك ري.فقـاخ 

 «.ارجعوا: »وم أمري املؤمني
 «.ما يقوخ هاا الفي يا شريإ؟»فردهم معق ووق  الحم شريإ فقاخ: 

إ: يــا أمــري املــؤمني إن هــاا الفــي اداــحم الــحم هــؤالء القــوم داــوة فســألتق البينــة فقــاخ شــري
 فلم حي ر أحداً فاستحلفتهم.

 «.هيهات يا شريإ لي  هكاا حيكم يف هاا: »فقاخ أمري املؤمني
 قاخ شريإ: فكي  أحكم يا أمري املؤمني فيق؟

م مـا حكـم بـق بعـد داود أنـا أحكـم فيـق وألحكمـن اليـوم فيـق حبكـ: »قاخ أمـري املـؤمني
 «.أحد النك

يف جملــ  الق ــاء وداــا بعبيــد اهلل بــن أ  رافــع وكــان كاتبــق وأمــر  أن حي ــر    جلــ  
صــحيفًة ودواًة   أمــر بــالقوم أن يفرقــوا يف نــواحي املســجد ويفلــ  كــل رجــل مــنهم إىل ســارية، 

إذا  عتمــوين  » وأقــام مــع كــل واحــد مــنهم رجــأ وأمــر بــأن تغطــحم ر وســهم وقــاخ ملــن حولــق:
 «.كربت فكربوا

                                                           
 ملا  ربق ابن ملجم )لعنق اهلل(. للحسن وايسي  من وصية لق  21هن  البأبة، الرساال:  (141)
 .9211باب رسم الوصية   185ص 2ر  الفقيق:  من ال حي  (142)
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أتظنـون أين ال أالـم مـا »  داا برجل منهم فكشـ  اـن وجهـق ونظـر إليـق وتأملـق وقـاخ: 
  أقبــل اليــق فســألق، فقــاخ: مــات يــا أمــري املــؤمني، « صــنعتم بــأ  هــاا الفــي، إين إذاً جلاهــل

احت ـر ومـن فسألق كي  كان مر ق وكم مرا وأين مرا وان أسبابق يف مر ق كلها وحي 
 توىل تغمي ق ومن بسلق وما كفن فيق ومن محلق ومن صلحم اليق ومن دفنق.

وكرب، وكـرب مـن كـان معـق فارتـاب « ايب  ايب »فلما فرس من السؤاخ رفع صوتق وقاخ: 
 القوم وم يشكوا أن صاحبهم قد أقر.

إمنــا كنــ    داــا برجــل ،بــر فقــاخ لــق م ــل مــا قــاخ لــ وخ فقــاخ الرجــل: يــا أمــري املــؤمني 
 واحداً من القوم ولقد كن  الم اهلل كارهاً لقتلق وأقر بالقتل.

  دااهم واحداً واحداً فأقروا أمجعي ما بأ األوخ، وأقروا باملاخ فـردو  وألـ مهم مـا يفـ  
 يف القصاص.

 فقاخ شريإ: يا أمري املؤمني كي  كان حكم داود يف م ل هاا الاي أباتق انق؟
بغلمـــان يلعبـــون وفـــيهم بـــأم مـــنهم ينادونـــق )يـــا مـــات الـــدين(  مـــر داود: »فقـــاخ 

 فقاخ: يا بأم ما ا و؟ فيجيبهم، فوق  اليق داود
 فقاخ: مات الدين.

 قاخ: ومن  اك  اا االسم؟
 قاخ: أمي.

 قاخ: وأين أمو.
 قاخ: يف بيتها.

 قاخ: ام  بي يدي إليها.
 و؟: هاا ابنفم حم الغأم واستير  أمق، فقاخ وا داود

 قال : نعم.
 قاخ: ما ا ق؟

 قال : مات الدين.
 قاخ: ومن  ا   اا االسم؟

 قال : أبو .
 قاخ: وأين أبو ؟
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قالــ : بــر  مــع قــوم يف ســفر وــم بتجــارة فرجعــوا وم يرجــع فســألتهم انــق، فقــالوا: مــات، 
وســـألتهم اـــن مالـــق، فقـــالوا: ذهـــ ، فقلـــ : أوصـــاكم يف أمـــري بشـــيء، فقـــالوا: نعـــم أوصـــانا 

 منا بأنو حبلحم فمهما ولدت من ولد فسميق مات الدين.وأال
 قاخ: وأين هؤالء القوم؟

 قال : ح ور.
 قاخ: ام ي معي إليهم، فجمعهم وفعل يف أمرهم م ل الاي فعلتق وحكم  ا حكم .

 .(329)«وقاخ للمرأة:  ي ابنو هاا اا  الدين

 ال تضربوهم
من املـاء، فأبـاهم أصـحاب رسـوخ  ويف ايديث: انق أقبل  قريا وبع وا ابيدها ليستقوا

 وقالوا وم: من أنتم؟ اهلل 
 قالوا: ةن ابيد قريا.

 قالوا: فأين العري.
 قالوا: ال الم لنا بالعري.

إن صـــدقوكم »يصـــلي فانفتـــل مـــن صـــأتق فقـــاخ:  فـــأقبلوا ي ـــربوهنم وكـــان رســـوخ اهلل 
 «من أنتم؟»فأتو   م فقاخ وم: «  ربتموهم وإن كابوكم تركتموهم اليأ  م

 قالوا: يا  مد ةن ابيد قريا.
 «كم القوم؟»قاخ: 

 قالوا: ال الم لنا بعددهم. 
 «كم ينحرون كل يوم ج وراً؟»قاخ: 

 قالوا: تسعة أو اشرة.
 .(326)«تسعمااة أو أل : »فقاخ 
 

 حرهة الظلم
                                                           

 .41622  16ب 181-189ص 11مستدرك الوساال:   (149)
 ب وة بدر. –سورة األنفاخ  460راجع تفسري القمي: ص (146)
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  ال يفوا الظلم سواء من اياكم أو بري ، فانق من أشد احملرمات شرااً، كما يف هسألة:
 التحلي بالعدخ واإلنصاي.

يف مـداراة بينهمـا ومعاملـة، فلمـا  ان أ  بصـري قـاخ: دبـل رجـأن الـحم أ  ابـد اهلل 
أما إنق ما بفر أحد  ري مـن بفـر بـالظلم، أمـا إن املظلـوم يأبـا مـن »أن  ع كأمهما قاخ: 

بالناس فـأ ينكـر  من يفعل الشر»  قاخ: « دين الظام أك ر  ا يأبا الظام من ماخ املظلوم
الشر إذا فعل بق، أما إنق إمنا حيصد ابن ،دم ما ي رع ولي  حيصد أحد مـن املـر حلـواً، وال مـن 

 . (327)«ايلو مراً، فاصطلإ الرجأن قبل أن يقوما
الوفـــاة  ـــمين إىل صـــدر     ملـــا ح ـــر الـــي بـــن ايســـي»قـــاخ:  واـــن أ  جعفـــر 

 ح ـرتق الوفـاة و ـا ذكـر أن أبـا  أوصـا  بـق، قـاخ: قاخ: يا بين أوصيو  ا أوصاين بـق أ  حـي
 .(328)«يا بين إياك وبلم من ال يفد اليو ناصراً إال اهلل

ولـي  شـيء أداـحم إىل تغيـري نعمـة اهلل وتعجيـل نقمتـق مـن إقامـة : »وقاخ أمري املـؤمني
ليـو الحم بلم فلن اهلل  يع داوة امل ـطهدين وهـو للظـاملي باملرصـاد، ولـيكن أحـ  األمـور إ
 (325)أوســـطها يف ايـــق وأامهـــا يف العـــدخ وأمجعهـــا لر ـــحم الرايـــة فـــلن ســـيط العامـــة يفحـــ 

 .(330)«بر حم اخلاصة وإن سيط اخلاصة يغتفر مع ر حم العامة
: اتقـــــوا الظلـــــم فلنـــــق بلمـــــات يـــــوم قـــــاخ رســـــوخ اهلل »قـــــاخ:  واـــــن أ  ابـــــد اهلل 

 . (331)«القيامة
مـن اـار باملـاً بظلمـق سـلط اهلل »قاخ: قاخ:  وان ابد اهلل بن سنان ان أ  ابد اهلل

 .(332)«اليق من يظلمق فلن داا م يستج  لق وم يأجر  اهلل الحم بأمتق
: اارفوا اهلل باهلل والرسوخ بالرسـالة وأويل قاخ أمري املؤمني»قاخ:  وان أ  ابد اهلل

                                                           
 .44باب الظلم   112ص 4الكايف:   (141)
 .40529  11ب 28ص 16وساال الشيعة:   (148)
 يفح  بر ا اخلاصة: ياه  بر اهم. (145)
 كتبق لأشرت النيعي، ملا وال  الحم مصر وأاماوا.  من كتاب لق  91بأبة، الرساال: هن  ال (110)
 .61  15ب 110ص 14حبار األنوار:   (111)
 .18باب الظلم   112ص 4الكايف:   (114)
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 . (333)«األمر باألمر باملعروي والعدخ واإلحسان
دخ أحلــحم مــن املــاء يصــيبق الظمــآن، مــا أوســع العــدخ إذا العــ»قــاخ:  واــن أ  ابــد اهلل

 . (334)«ادخ فيق وإن قل
إن هلل جنًة ال يدبلها إال  أ ة، رجل حكم الحم نفسق بايق »قاخ:  وان أ  جعفر

 .(339)«ورجل اار أبا  املؤمن يف اهلل ورجل ، ر أبا  املؤمن يف اهلل
 صهم عاجباض الحاكم عالحكوهة

الـحم ايـاكم وايكومـة اإلسـأمية أن تتعامـل مـع شـعبها أف ـل  من أهم مـا يفـ  هسألة:
وأنظـ  تعامـل إنسـاين اكـن تعاملـق مـع الشــعوب، وذلـو يف مجيـع اجملـاالت، و ـا للكلمـة مــن 

 معىن.
 .وأمري املؤمني  ويشاهد ذلو بو و  يف حكومة رسوخ اهلل 

 هاذا تظنون؟
وم افتتحهــا، فــتإ بــاب الكعبــة مكــة يــ ملــا قــدم رســوخ اهلل»قــاخ:  اــن أ  ابــد اهلل

فأمر بصـور يف الكعبـة فطمسـ  فأبـا بع ـاديت البـاب فقـاخ: ال إلـق إال اهلل وحـد  ال شـريو 
 لق، صدق واد ، ونصر ابد ، وه م األح اب وحد ، ما ذا تقولون وما ذا تظنون؟

 قالوا: نظن برياً ونقوخ برياً، أل كرم وابن أل كرم وقد قدرت.
ا قـاخ أبـي يوسـ : ال ت ريـ  الـيكم اليـوم يغفـر اهلل لكـم وهـو أرحـم قاخ: فلين أقوخ كم

الــرامحي، أال إن اهلل قــد حــرم مكــة يــوم بلــق الســماوات واألرا فهــي حــرام حبــرام اهلل إىل يــوم 
 القيامة، ال ينفر صيدها، وال يع د شجرها، وال  تلحم بأها، وال لل لقطتها إال ملنشد.

  األذبر فلنق للقرب والبيوت؟فقاخ العباس: يا رسوخ اهلل إال
 .(336)«: إال األذبرفقاخ رسوخ اهلل 

 هن  كرهة بن صبس ج ل
                                                           

 .1باب أنق ال يعري إال بق   89ص 1الكايف:   (111)
 .40990  11ب 451ص 19وساال الشيعة:   (112)
 الرابع اشر الدااء لإلبوان والتماسق منهم. 4ق 2ب 188ادة الدااي: ص (119)
 .1باب أن اهلل ا وجل حرم مكة حي بلق السماوات واألرا   446-449ص 2الكايف:   (116)
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ويف التاريو أنق هرب اكرمة بن أ  جهل إىل اليمن حي رك  البحر، فجاءت اوجتـق أم 
ــــ  أم حكــــيم امــــرأة  حكــــيم بنــــ  ايــــارع بــــن هشــــام إىل رســــوخ اهلل  يف نســــوة... فقال

 رمة هرب منو إىل اليمن باي أن تقتلق فأمنق.اكرمة: يا رسوخ اهلل إن اك
 «.هو ،من: »فقاخ 

فيرجــ  أم حكــيم يف طلبــق ومعهــا بــأم وــا رومــي، فراودهــا اــن نفســها، فجعلــ  متنيــق 
حي قدم  بق الحم حي فاستغا    م اليق، فأو قو  رباطا وأدركـ  اكرمـة، وقـد انتهـحم إىل 

 ل نويت السفينة يقوخ لق أن أبل .ساحل من سواحل يامة فرك  البحر فها   م فجع
 ء أقوخ. قاخ: أي شي

 قاخ: قل ال إلق إال اهلل.
 قاخ اكرمة: ما هرب  إال من هاا.

فجاءت أم حكيم الحم هاا مـن األمـر فجعلـ  تلـإ اليـق وتقـوخ: يـا ابـن اـم جيتـو مـن 
إين اند بري الناس وأوصل الناس وأبر الناس ال يلو نفسو، فوق  وا حي أدركتق فقالـ : 

 فأمنو. قد استأمن  لو رسوخ اهلل 
 قاخ: أن  فعل .

 قال : نعم أنا كلمتق فأمنو، فرجع معها.
يـأتيكم اكرمـة بـن أ  جهـل مؤمنـا، »ألصـحابق:  فلما دنا من مكة  قاخ رسوخ اهلل 

 «. فأ تسبوا أبا  فلن س  املي  يؤذي ايي وال يبل  املي 
ولـي  اليـق رداء فرحـا بـق  و ـ  إليـق  فلما وصل اكرمـة ودبـل الـحم رسـوخ اهلل 

  جلـــ  فـــوق اكرمـــة بـــي يديـــق ومعـــق اوجتـــق منقبـــة فقـــاخ: يـــا  مـــد إن هـــا  أبربتـــين أنـــو 
 أمنتين؟

 «.صدق  أن  ،من»فقاخ: 
 فقاخ اكرمة: فلىل م تداو؟

« إىل أن تشـــهد أن ال إلـــق إال اهلل وأين رســـوخ اهلل وأن تقـــيم الصـــأة وتـــؤيت ال كـــاة»فقـــاخ: 
 اإلسأم. واد بصاخ

فقاخ اكرمة: ما داوت إال إىل حق وإىل حسن مجيل ولقد كنـ  فينـا مـن قبـل أن تـداو 
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إىل مــا داــوت إليــق وأنــ  أصــدقنا حــدي ا وأاظمنــا بــرا،   قــاخ: فــلين أشــهد أن ال إلــق إال اهلل 
 وأنو رسوخ اهلل.

 «.ال تسألين اليوم شييا أاطيق أحدا إال أاطيتكق: »فقاخ رسوخ اهلل 
لين أسألو أن تغفر يل كل اداوة ااديتكها أو مسري أو ع  فيق أو مقـام لقيتـو قاخ: ف

 فيق أو كأم قلتق يف وجهو أو أن  باا  انق.
 اللهــــــــم ابفــــــــر لــــــــق كــــــــل اــــــــداوة اادانيهــــــــا وكــــــــل مســــــــري ســــــــار فيــــــــق إيل يريــــــــد »فقــــــــاخ: 

 «.بالو إطفاء نورك، وابفر لق ما ناخ مين ومن ار ي يف وجهي أو أنا باا  انق
اكرمة: ر ي  بالو يا رسـوخ اهلل،   قـاخ: أمـا واهلل ال أدع نفقـة كنـ  أنفقهـا يف فقاخ 

صــد اــن ســبيل اهلل إال أنفقــ   ــعفها يف ســبيل اإلســأم ويف ســبيل اهلل وألجتهــدن يف القتــاخ 
 بي يديو حي أقتل شهيدا.
 .(337)امرأتق بالو النكا  األوخ قاخ: فرد اليق رسوخ اهلل 

 هن صسرى لفين
أســرة يــوم صــفي فيلــحم ســبيلهم، فــأتوا معاويــة، وقــد كــان   املــؤمني الــي أســر أمــري

امـــرو بـــن العـــاص يقـــوخ ألســـرة أســـرهم معاويـــة: اقـــتلهم، فمـــا شـــعروا إال بأســـراهم قـــد بلـــحم 
 .سبيلهم الي

فقاخ معاوية: يا امرو لو أطعناك يف هؤالء األسرة لوقعنا يف قبيإ من األمر، أال ترا  قـد 
وكــان الــي إذا أبــا أســريا  فــأمر بتيليــة مــن يف يديــق مــن أســرة الــي بلــحم ســبيل أســرانا، 

 من أهل الشام بلحم سبيلق إال أن يكون قد قتل أحدا من أصحابق.
 .(338)ال يفه  الحم اجلرححم وال الحم من أدبر بصفي وكان أمري املؤمني الي 

 ه مة الحاكم
والعبـــاد، إدارة تـــؤدي إىل مهمـــة ايـــاكم وايكومـــة يف اإلســـأم هـــي: إدارة الـــبأد هسةةةألة: 

امران البأد واادهارها، وصأ  العباد وتقدمهم تقدماً مطلوباً يف مجيـع جمـاالت اييـاة، ومـن 
ذلو يل م الحم اياكم وايكومة أن تكون انتيابية واستشارية، ومتوا ـعة وبدومـة، وحكومـة 

                                                           
 ذكر بقية اخلرب ان فتإ مكة. 10-5ص 18راجع شر  هن  البأبة:   (111)
 معاملة األسرة. 915-918انظر وقعة صفي: ص (118)
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 بري أسوة يف ذلو. وأمري املؤمني  الرسوخ 
  انظـــر يف أمـــور امالـــو »كتابـــق ملالـــو األشـــرت ملـــا وال  مصـــر:   يف قــاخ أمـــري املـــؤمني

فاســتعملهم ابتبــاراً وال تــووم  ابــاًة وأ ــرًة فلهنمــا مجــاع مــن شــع  اجلــور واخليانــة، وتــول مــنهم 
أهـــل التجربـــة واييـــاء مـــن أهـــل البيوتـــات الصـــاية والقـــدم يف اإلســـأم املتقدمـــة، فـــلهنم أكـــرم 

 املطــامع إشــراقاً وأبلــ  يف اواقــ  األمــور نظــراً،   أســب  الــيهم أبأقــاً وأصــإ أارا ــاً وأقــل يف
األرااق فـــلن ذلـــو قـــوة وـــم الـــحم استصـــأ  أنفســـهم وبـــىن وـــم اـــن تنـــاوخ مـــا لـــ  أيـــديهم 
وحجــة الـــيهم إن بـــالفوا أمـــرك أو  لمـــوا أمانتـــو،   تفقـــد أامـــاوم وابعـــث العيـــون مـــن أهـــل 

مـــورهم حـــدوة وـــم الـــحم اســـتعماخ األمانـــة الصـــدق والوفـــاء الـــيهم، فـــلن تعاهـــدك يف الســـر أل
والرفــق بالرايــة ولفــظ مــن األاــوان فــلن أحــداً مــنهم بســط يــد  إىل بيانــة اجتمعــ   ــا اليــق 
اندك أببار ايونو اكتفي  بالو شاهداً فبسط  اليق العقوبة يف بدنق وأباتـق  ـا أصـاب 

همة، وتفقد أمر اخلرا   ا يصـلإ من املق   نصبتق  قام املالة وو تق باخليانة وقلدتق اار الت
أهلق فلن يف صأحق وصأحهم صأحاً ملن سواهم وال صأ  ملن سواهم إال  م ألن الناس  
كلهم اياخ الحم اخلرا  وأهلـق، ولـيكن نظـرك يف امـارة األرا أبلـ  مـن نظـرك يف اسـتجأب 

الــبأد وأهلــو  اخلــرا ، ألن ذلــو ال يــدرك إال بالعمــارة ومــن طلــ  اخلــرا  بغــري امــارة أبــرب
العباد وم يستقم أمر  إال قليأ فلن شكوا  قأ أو الًة أو انقطاع شرب أو بالة أو إحالة أرا 
ابتمرهــا بــرق أو أجحــ   ــا اطــا بففــ  اــنهم  ــا ترجــو أن يصــلإ بــق أمــرهم، وال يــ قلن 
اليــو شــيء بففــ  بــق امليونــة اــنهم فلنــق ذبــر يعــودون بــق اليــو يف امــارة بــأدك وتــ يي 

يتو مـع اسـتجأبو حسـن  نـااهم وتبجحـو باستفا ـة العـدخ فـيهم معتمـداً ف ـل قـويم وال
 ا ذبرت اندهم من إمجامو وم وال قة منهم  ا اوديم من ادلو اليهم ورفقو  م فر ا 
حــدع مــن األمــور مــا إذا اولــ  فيــق الــيهم مــن بعــد احتملــو  طيبــًة أنفســهم بــق فــلن العمــران 

ؤتحم بــراب األرا مــن إاــواا أهلهــا وإمنــا يعــوا أهلهــا إلشــراي أنفــ   تمــل مــا محلتــق وإمنــا يــ
 .(335)«الوالة الحم اجلمع وسوء بنهم بالبقاء وقلة انتفااهم بالعرب

 ال للخيانة عالغلول

                                                           
 كتبق لأشرت النيعي ملا وال  الحم مصر وأاماوا.  من كتاب لق  91: هن  البأبة، الرساال (115)



 

 111 

حيـــرأم اإلســـأم اخليانـــة والغلـــوخ حرمـــة شـــديدة، وباصـــة بيانـــة ايكـــام وبلـــووم  هسةةةألة:
 كما جاء يف القر،ن والروايات الشريفة.  بالنسبة إىل شعو م، فلهنا من أشد احملرمات

م  ال ِقي اه ةِة بُةمَّ تُةةو هَّى ُكةلُّ قاخ تعـاىل:  ع ه ا ك ان  لِن ِبسٍّ ص ن  ية ُغلَّ ع ه ن  ية غ ُلل  ي أ ِض ِبم ا   لَّ ية و 
نة ف سه ه ا ك س ب ف  ع ُهم  ال  ُيظ ل ُمون  

(340). 
ائِن ة  اا  ُيِن ع ه  وقاخ سبحانق:  ِفس الصُُّدعرُ ية ع ل ُم خ  ا ُتخ 

(341). 
ِإنَّ اهلل  ال  ُيِحبُّ ُكلَّ خ وَّانه ك ُفوره وقاخ ا  من قاال: 

(342). 
ِإنَّ اهلل  ال  ُيِحبُّ ه ن  ك ان  خ وَّاناً ص بِيماً وقاخ جل واأ: 

(343). 
كل شـيء بـل مـن »ان الغلوخ، فقاخ:  ان امار بن مروان قاخ: سأل  أبا ابد اهلل

، وأكـــل مــاخ اليتـــيم ســـح ، والســـح  أنـــواع ك ــرية منهـــا مـــا أصـــي  مـــن اإلمــام فهـــو ســـح 
أاماخ الوالة الظلمة، ومنها أجور الق اة، وأجور الفواجر، وئن اخلمـر والنبيـا واملسـكر والربـا 

 . (344)«بعد البينة فأما الرشوة يا امار يف األحكام فلن ذلو الكفر باهلل العظيم ورسولق
 .(349)«: لي  منا من أبل  باألمانةرسوخ اهلل  قاخ»قاخ:  وان أ  ابد اهلل
 .(346)«األمانة جتل  الراق، واخليانة جتل  الفقر: »وقاخ رسوخ اهلل 

 حسن التعاهل حتى هن اا دا 
يفـ  حسـن التعامـل مـع اآلبـرين، أو يسـتح  ـ كـل حبسـبق ـ وهـاا ايكـم يفـري  هسةألة:

بعـ  كتبنـا: ان اإلسـأم بعـد ايـث الـحم حي يف التعامل مع األاداء والكفار، وقد ذكرنا يف 
وجوب أو استحباب رااية حق املؤمن واملسلم والرفق بق أبا حيـث ويوصـي حـي بالنسـبة إىل 

وقـد أشـرنا  واألامـة األطهـار  األاداء، كما يأحظ ذلـو بو ـو  يف سـرية رسـوخ اهلل 

                                                           
 .161سورة ،خ امران:  (120)
 .15سورة بافر:  (121)
 .18سورة اي :  (124)
 .101سورة النساء:  (121)
 .1باب معىن الغلوخ والسح    411معاين األببار: ص (122)
 .1باب أداء األمانة   111ص 9الكايف:   (129)
 .1باب أداء األمانة   111ص 9الكايف:   (126)
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 .(347) إىل بع  ذلو يف كتاب )وألوخ مرة يف تاريو العام(
 . (348)«الرفق نص  العيا»قاخ:  ن موسحمان أ  ايس

 .(345)«إن اهلل رفيق حي  الرفق»قاخ:  وان  علبة بن ميمون امن حد ق ان أحدمها
قيـل: « من ي من يل مخسا أ من لـق اجلنـة: »وان متيم الداري قاخ: قاخ رسوخ اهلل

اب اهلل النصــيحة هلل ا وجــل والنصــيحة لرســولق والنصــيحة لكتــ»ومــا هــي يــا رســوخ اهلل؟ قــاخ: 
 .(390)«والنصيحة لدين اهلل والنصيحة جلمااة املسلمي

 هن ااقلياض الدينية
ينبغــي للحــاكم وايكومــة اإلســأمية أن تتعامــل بــال  هــي أحســن حــي مــع بــري  هسةةألة:

املسلمي  ا يصطلإ اليهم اليوم باألقليات، والفرق بـي كـون األقليـات أديانـا كالنصـارة، أو 
 الحم تفصيل ذكرنا  يف الفقق. بري أديان كالربمهية

وأشــعر قلبــو الرمحــة للرايــة واحملبــة وــم واللطــ   ــم وال تكــونن : »قــاخ أمــري املــؤمني
الــــيهم ســــبعاً  ــــارياً تغتــــنم أكلهــــم، فــــلهنم صــــنفان إمــــا أل لــــو يف الــــدين أو نظــــري لــــو يف 

 .(391)«اخللق
، فأصــاب  ــا بالــد بــن الوليــد إىل البحــرين بعــث النــك»قــاخ:  واــن أ  ابــد اهلل

أين أصـب  دمـاء قـوم مـن  دماء قوم من اليهود والنصارة واجملـوس، فكتـ  إىل رسـوخ اهلل 
اليهــود والنصــارة فــوديتهم ئامنااــة ئامنااــة وأصــب  دمــاء قــوم مــن اجملــوس وم تكــن اهــدت إيلأ 

 فيهم اهداً؟
هنـم أهــل  : أن ديـتهم م ـل ديـة اليهــود والنصـارة وقـاخ: إقـاخ: فكتـ  إليـق رســوخ اهلل 

 . (392)«كتاب
هــاا : »اــن مســلم قتــل ذميــاً؟ قــاخ: فقــاخ واــن  ااــة قــاخ: ســأل  أبــا ابــد اهلل 

                                                           
 وسريتق العطرة. طبع ادة مرات. يقع الكتاب يف جملدين، ويتناوخ البحث ان حياة رسوخ اهلل  (121)
 .40281  41ب 410ص 19وساال الشيعة:   (128)
 .11  24ب 61ص 14حبار األنوار:   (125)
 .12166  41ب 181ص 14مستدرك الوساال:   (190)
 كتبق ل شرت النيعي ملا وال  الحم مصر وأاماوا.  من كتاب لق  91هن  البأبة، الرساال:  (191)
 .9490باب املسلم يقتل الامي أو العبد أو املدبر   141ص 2من ال حي ر  الفقيق:   (194)
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ء شــديد ال حيتملــق النــاس فلــيعط أهلــق ديــة املســلم حــي ينكــل اــن قتــل أهــل الســواد واــن  شــي
قتل الامي،   قاخ: لو أن مسلماً ب ـ  الـحم ذمـي فـأراد أن يقتلـق ويأبـا أر ـق ويـؤدي إىل 

امنااة درهم إذن يك ر القتل يف الاميي ومن قتل ذمياً بلماً فلنـق ليحـرم الـحم املسـلم أن أهلق ئ
 .(393)«يقتل ذمياً حراماً ما ،من باجل ية وأداها وم يفحدها

لي  بي أهل الامة معاقلة فيما يفنون من قتل أو جرا  إمنـا »قاخ:  وان أ  ابد اهلل
اخ رجعـــ  اجلنايـــة الـــحم إمـــام املســـلمي، ألهنـــم يؤبـــا ذلـــو مـــن أمـــواوم، فـــلن م يكـــن وـــم مـــ

 .(394)«يؤدون اجل ية إليق كما يؤدي العبد ال ريبة إىل سيد 
ال تــدبلوا الـحم نســاء أهــل الامــة إال : »قـاخ: قــاخ رســوخ اهلل  واـن أمــري املــؤمني

 . (399)«بلذن
 .(396)«من ،ذة ذميا فكأمنا ،ذاين: »وقاخ

 حسن التعاهل هن جمين الدعل
الـحم ايـاكم وايكومـة اإلسـأمية أن لـافظ الـحم حسـن تعاملهـا مـع مجيـع  يفـ  هسةألة:

الــدوخ، ســواء اجملــاورة منهــا أو البعيــدة، مســلمة أو بــري مســلمة، وأن ترااــي مجيــع املعاهــدات 
الدوليـــة الـــ  تعقـــدها مـــع الـــدوخ األبـــرة، حـــي بـــري اإلســـأمية منهـــا، فـــان اإلســـأم قـــد أمـــر 

 باحرتام كل ذلو.
صعهوا بالعقودع قاخ تعاىل: 

(397). 
صعكلما  اهدعا   داً نبهه هريق هن م بل صكثرهم ال يؤهنونوقاخ سبحانق: 

(398). 
الموهون بع دهم إذا  اهدعاوقاخ ا وجل: 

(395). 

                                                           
 .19  12ب 188ص 10ياي  األحكام:   (191)
 .1  141ب 921ص 4الل الشرااع:   (192)
 مة.باب االستياان الحم أهل الا 84اجلعفريات: ص (199)
 .121ص 11شر  هن  البأبة:   (196)
 .1سورة املاادة:  (191)
 .100سورة البقرة:  (198)
 .111سورة البقرة:  (195)
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عصعهوا بالع د إن الع د كان هسؤعالوقاخ تعاىل: 
(360). 

عاذكر هس الكتاب إسما يل إنه كان لادق الو دوقاخ سبحانق: 
(361). 

عالهين هم اهانات م ع  دهم را ونتعاىل: وقاخ 
(362). 

 .(363)«املؤمنون اند شروطهم: »وقاخ رسوخ اهلل 
 .(364)«املسلمون اند شروطهم»ويف حديث ،بر: 

 م افاً إىل روايات حسن اجلوار فلهنا تشمل ذلو يف اجلملة.
جتهــاد اليــو بتقــوة اهلل والــورع واال»يقــوخ:  اــن أ  أســامة قــاخ:  عــ  أبــا ابــد اهلل

وصـــدق ايـــديث وأداء األمانـــة وحســـن اخللـــق وحســـن اجلـــوار وكونـــوا داـــاًة إىل أنفســـكم بغـــري 
 .(369)«ألسنتكم وكونوا ايناً وال تكونوا شيناً 

حسن اجلوار ايادة يف األامـار وامـارة : »وان أ  مسعود قاخ: قاخ يل أبو ابد اهلل 
 . (366)«الديار

: أاوذ باهلل من جار السوء يف دار إقامـة قاخ رسوخ اهلل »قاخ:  وان أ  ابد اهلل
 .(367)«تراك اينا  ويرااك قلبق إن ر،ك  ري ساء  وإن ر،ك بشر سر 

قـوخ »: أبربين جبميع شرااع الدين؟ قاخ: وان أ  مالو قاخ: قل  لعلي بن ايسي
 . (368)«ايق وايكم بالعدخ والوفاء بالعهد

 أ ة ال اـار ألحـد فيهـا: »يقوخ:  وان ايسي بن مصع  قاخ:  ع  أبا ابد اهلل
أداء األمانـــــة إىل الـــــرب والفـــــاجر، والوفـــــاء بالعهـــــد للـــــرب والفـــــاجر، وبـــــر الوالـــــدين بـــــرين كانـــــا أو 

                                                           
 .12سورة اإلسراء:  (160)
 .92سورة مرم:  (161)
 .14، سورة املعار : 8سورة املؤمنون:  (164)
 .66  11ب 111ص 1ياي  األحكام:   (161)
 .1 البيع  باب الشر  واخليار يف 165ص 9الكايف:   (162)
 .5باب الورع   11ص 4الكايف:   (169)
 .19826  81ب 145ص 14وساال الشيعة:   (166)
 .16باب حق اجلوار   665ص 4الكايف:   (161)
 .11115  11ب 116ص 11مستدرك الوساال:   (168)
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 . (365)«فاجرين
تقبلــوا يل بســ  أتقبــل لكــم باجلنــة، إذا حــد تم فــأ تكــابوا، وإذا »قــاخ:  واــن النــك

ا أبصاركم، واحفظوا فروجكم، وكفوا أيديكم واد  فأ للفوا، وإذا ااتمنتم فأ لونوا، وب و 
 . (370)«وألسنتكم

أقـربكم بــدا مـين يف املوقــ  : »قـاخ: قــاخ رسـوخ اهلل اــن ،بااـق واـن الصـادق 
أصـــــــدقكم للحـــــــديث و،داكـــــــم ل مانـــــــة وأوفـــــــاكم بالعهـــــــد وأحســـــــنكم بلقـــــــا وأقـــــــربكم مـــــــن 

 . (371)«الناس
فمــن وصــلها وصــلق اهلل، ومــن  إن العهــود قأاــد يف األانــاق إىل يــوم القيامــة: »وقــاخ 

 . (372)«نق ها بالق اهلل، ومن استي   ا باصمتق إىل الاي أكدها وأبا بلقق حبفظها
 .(373)«كن منج اً للواد موفياً بالنار»أنق قاخ:  وان أمري املؤمني

 ال إكراه هس الدين
  بــاجلرب ال يفــرب اإلســأم أحــداً الــحم أن يســلم، فلمنــا هــو باالقتنــاع والر ــحم، ولــي هسةةألة:

ال إكراه هس الدينواإلكرا . قاخ تعاىل: 
(374). 

 .(379)«رفع ان أم  ... ما استكرهوا اليق: »ويف حديث الرفع قاخ 
وكــان مــنهم اامــة اليهــود يف املدينــة املنــورة  ومــن هنــا أســلم النــاس يف اهــد رســوخ اهلل 

 سأم.وحسن تعاملق معهم وادم جربهم الحم اإل حيث رأوا أبأق رسوخ اهلل 
قاخ: أنا أوىل بكل مؤمن من نفسق، والـيأ أوىل بـق  أن النك : »ان أ  ابد اهلل 

مـن تـرك دينـاً أو  ـياااً فعلـي ومـن  من بعدي، فقيل لق ما معىن ذلو؟ فقاخ: قـوخ النـك 
ترك ماال فلور تق، فالرجل ليس  لق الحم نفسق والية إذا م يكن لق ماخ، ولي  لق الـحم ايالـق 

                                                           
 .118باب ال أ ة   142-141ص 1اخلصاخ:   (165)
 .9  6ب 119ص 12، والبحار:  5 من   21ب 52ص 14حبار األنوار:   (110)
 .201  8اجملل  445األمايل للشيو الطوسي: ص (111)
 .9411الوفاء بالنار   4ي 4ب 1ق 494برر ايكم ودرر الكلم: ص (114)
 .9482الوفاء بالنار   4ي 4ب 1ق 494برر ايكم ودرر الكلم: ص (111)
 .496سورة البقرة:  (112)
 .1116  46ب 241ص 6مستدرك الوساال:   (119)
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ومـن بعـدمها ألـ مهم هـاا فمـن  هني إذا م يفر الـيهم النفقـة، والنـك وأمـري املـؤمني أمر وال 
هناك صاروا أوىل  م من أنفسهم وما كان سـب  إسـأم اامـة اليهـود إال مـن بعـد هـاا القـوخ 

 .(376)«وإهنم ،منوا الحم أنفسهم والحم ايااليم من رسوخ اهلل
واااشـــة انـــد  فقـــاخ:  اهلل دبـــل يهـــودي الـــحم رســـوخ »قـــاخ:  واـــن أ  جعفـــر 

 السام اليكم.
 : اليكم.فقاخ رسوخ اهلل 

 اليق كما رد الحم صاحبق.   دبل ،بر فقاخ م ل ذلو، فرد 
 كما رد الحم صاحبيق.    دبل ،بر فقاخ م ل ذلو، فرد رسوخ اهلل 

فغ ب  اااشة فقال : اليكم السـام والغ ـ  واللعنـة يـا معشـر اليهـود، يـا إبـوة القـردة 
 خلنااير!وا

: يا اااشة إن الفحا لـو كـان  ـ أ لكـان م ـاخ سـوء، إن الرفـق فقاخ وا رسوخ اهلل 
 م يو ع الحم شيء قط إال اانق وم يرفع انق قط إال شانق.
 قال : يا رسوخ اهلل أما  ع  إىل قووم السام اليكم؟

فقولــوا  فقــاخ: بلــحم، أ مــا  عــ  مــا رددت الــيهم قلــ  الــيكم، فــلذا ســلم الــيكم مســلم
 .(377)«سأم اليكم وإذا سلم اليكم كافر فقولوا اليو

 العفو هو الطابن العام
ينبغي الحم اياكم اإلسأمي وايكومة اإلسأمية إذا قام ، إصـدار العفـو العـام  هسألة:

اــن أهــل مكـة، وافــا أمــري  اـن كــل مـن أجــرم قبــل قيـام ايكــم اإلســأمي، كمـا افــا النـك
رة، فــان العفــو هــو الطــابع العــام للسياســة اإلســأمية، ويــدخ الــحم اــن أهــل البصــ املــؤمني 

ذلــو امومــات أدلــة العفــو وبريهــا م ــافاً إىل ســرييما الطــاهرة. وهكــاا بالنســبة إىل اجملــرمي 
 بعد قيام الدولة، ولكن باملقدار الاي ال  ل حبقوق الناس واألمن العام.

وأشـعر قلبـو الرمحـة »ي ـ كمـا سـبق ـ: يف رسـالتق إىل األشـرت النيعـ قـاخ أمـري املـؤمني
للراية، واحملبة وم، واللط   م، وال تكونن اليهم سبعاً  ارياً تغتـنم أكلهـم، فـلهنم صـنفان: 

                                                           
 .25  5ب 460ص 16ر:  حبار األنوا (116)
 .1باب التسليم الحم أهل امللل   628ص 4الكايف:   (111)
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إمــا أل لــو يف الــدين، أو نظــري لــو يف اخللــق، يفــر  مــنهم ال لــل، وتعــرا وــم العلــل، ويــؤتحم 
الــاي لــ  وتر ــحم أن الــحم أيــديهم يف العمــد واخلطــأ، فــأاطهم مــن افــوك وصــفحو م ــل 

يعطيــو اهلل مــن افــو  وصــفحق، فلنــو فــوقهم ووايل األمــر اليــو فوقــو واهلل فــوق مــن والك، 
وقد استكفاك أمرهم وابتأك  ـم، وال تنصـنب نفسـو يـرب اهلل، فلنـق ال يـد لـو بنقمتـق، وال 

 . (378)«بىن بو ان افو  ورمحتق، وال تندمن الحم افو
: اليكم بالعفو، فلن العفـو ال ي يـد العبـد وخ اهللقاخ رس»قاخ:  وان أ  ابد اهلل

 . (375) «إال ا اً فتعافوا يع كم اهلل
 أع ال ي يد اهلل  ن املـرء املسـلم إال اـ اً الصـفإ امـن بلمـق »قاخ:  وان أ  جعفر

 .(380)«وإاطاء من حرمق والصلة ملن قطعق
 الشــاة للنــك أيت باليهوديــة الــ   ــ   إن رســوخ اهلل »قــاخ:  واــن أ  جعفــر

فقــاخ وــا: مــا محلــو الــحم مــا صــنع ؟ فقالــ : قلــ  إن كــان نبيــاً م ي ــر ، وإن كــان ملكــاً 
 .(381)«انها أرح  الناس منق، قاخ: فعفا رسوخ اهلل 

                                                           
 كتبق ل شرت النيعي ملا وال  مصر وأاماوا.  من كتاب لق  91هن  البأبة، الرساال:  (118)
 يف العفو. 1ي 9ب 448مشكاة األنوار: ص (115)
 .10باب العفو   105-108ص 4الكايف:   (180)
 .19589  114ب 110ص 14وساال الشيعة:   (181)
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 حقن الدها  عحفظ ا

حيــرم يف اإلســأم حرمــة مغلظــة دم املســلم بــل دم اإلنســان مطلقــا ـ إال مــا بــر   هسةةألة:
لق، فالسياسة اإلسأمية بري ملو ة بسفو الدماء والسجن والتعاي  ومـا بالدليل ـ وار ق وما

أشــبق، بــل متنــع اــن ذلــو منعــا باتــاً إال يف أقصــحم مــوارد ال ــرورة كمــاً وكيفــاً، وذلــو حســ  
 املوااين املقررة يف الشريعة.
إيــاك والــدماء وســفكها بغــري حلهــا، فلنــق لــي  شــيء أد  لنقمــة : »قــاخ أمــري املــؤمني

ظـــم لتبعـــة وال أحـــرة بـــ واخ نعمـــة وانقطـــاع مـــدة مـــن ســـفو الـــدماء بغـــري حقهـــا، واهلل وال أا
سبحانق مبتدئ بايكم بي العباد فيما تسافكوا من الـدماء يـوم القيامـة، فـأ تقـوين سـلطانو 
بســفو دم حــرام، فــلن ذلــو  ــا ي ــعفق ويوهنــق بــل ي يلــق وينقلــق، وال اــار لــو انــد اهلل وال 

سـوطو  (383)البدن، وإن ابتليـ   طـأ وأفـر  اليـو (382)ن فيق قوداندي يف قتل العمد، أل
بـو يـوة  (389)فمـا فوقهـا مقتلـًة، فـأ تطمحـن (384)أو سيفو أو يدك بالعقوبة فلن يف الوك ة

 .(386)«سلطانو ان أن تؤدي إىل أولياء املقتوخ حقهم
اء، : أوخ ما حيكـم اهلل فيـق يـوم القيامـة الـدمقاخ رسوخ اهلل»قاخ:  وان أ  جعفر

فيوقــ  ابــين ،دم فيفصــل بينهمــا،   الــاين يلوهنمــا مــن أصــحاب الــدماء، حــي ال يبقــحم مــنهم 
أحد   النـاس بعـد ذلـو حـي يـأيت املقتـوخ بقاتلـق فيتشـي  يف دمـق وجهـق فيقـوخ هـاا قتلـين، 

 . (387)«فيقوخ أن  قتلتق، فأ يستطيع أن يكتم اهلل حدي اً 
ة وال فــاجرة إال وهــي لشــر يــوم القيامــة مــا مــن نفــ  تقتــل بــر »قــاخ:  واــن أ  جعفــر

معلقاً بقاتلق بيد  اليمىن ورأسق بيد  اليسرة وأوداجق تشي  دماً يقوخ: يا رب سل هاا فيم 
قتلــين، فــلن كــان قتلــق يف طااــة اهلل ي يــ  القاتــل وذهــ  بــاملقتوخ إىل النــار، وإن قــاخ يف طااــة 

                                                           
 القود: القصاص وإ افتق للبدن ألنق يقع اليق. (184)
 أفر  اليو سوطو: اجل  ا م تكن تريد : أردت تأديباً فأاق  قتًأ. (181)
 الوك ة بفتإ فسكون ال ربة جبمع الك  ب م اجليم: أي قب تق وهي املعروفة باللكمة. (182)
 تطمحن بو: ترتفعن بو. (189)
 كتبق ل شرت النيعي ملا وال  مصر وأاماوا.  من كتاب لق  91لرساال: هن  البأبة، ا (186)
 .4باب القتل   411ص 1الكايف:   (181)
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 .(388)«د مشيتقفأن قيل لق اقتلق كما قتلو   يفعل اهلل فيهما بع
من أاان الحم قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة وهـو : » وقاخ رسوخ اهلل 
 . (385)«،ي  من رمحة اهلل
من أاان الحم قتـل امـرئ مسـلم ولـو بشـطر كلمـة لقـي اهلل يـوم القيامـة : »وقاخ النك 

 .(350)«مكتوبا الحم جبهتق ،ي  من رمحة اهلل
ن الــحم مــؤمن بشــطر كلمــة لقــي اهلل اــ  وجــل يــوم مــن أاــا»قــاخ:  واــن أ  ابــد اهلل

 . (351)«القيامة مكتوب بي اينيق ،ي  من رمح 
من أاان الحم مسلم بشطر كلمـة كتـ  بـي اينيـق يـوم القيامـة »قاخ:  وان أ  جعفر
 . (352)«،ي  من رمحة اهلل

 . (353)«من أاان الحم مؤمن فقد برئ من اإلسأم: »وقاخ
أاان الـحم قتـل مـؤمن بشـطر كلمـة جـاء يـوم القيامـة بـي  من»قاخ:  وان أ  ابد اهلل

 . (354)«اينيق مكتوب ،ي  من رمحة اهلل تعاىل
يفــيء يــوم القيامــة رجــل إىل رجــل حــي يلطيــق بــدم والنــاس »قــاخ:  واــن أ  ابــد اهلل

ــــــيأ يــــــوم كــــــاا  بكلمــــــة  ــــــو، فيقــــــوخ أانــــــ  ال ــــــا ابــــــد اهلل مــــــا يل ول يف ايســــــاب فيقــــــوخ: ي
 . (359)«فقتل 

فقيـل لـق: يـا رسـوخ اهلل قتيـل يف  أيت رسـوخ اهلل»قاخ:   ة ان أحدمها وان أ  مح
 اشي حي انتهحم إىل مسجدهم. مسجد جهينة! فقام رسوخ اهلل

 : من قتل ذا؟ قاخ: وتسامع الناس فأتو ، فقاخ

                                                           
 اقاب من قتل نفساً متعمداً. 418 واب األاماخ: ص (188)
 .44948  4ب 411ص 18مستدرك الوساال:   (185)
 لعونة.مناذ  أبرة من نس  معاوية وأنسابق وهم الشجرة امل 114هن  ايق: ص (150)
 .161ص 4تنبيق اخلواطر ون هة النوابر:   (151)
 .80  20ب 101ص 1احملاسن:   (154)
 .44918 من   4ب 412ص 18مستدرك الوساال:   (151)
 .91املسلو ال اين   1ب 169ص 1بوايل الآليل:   (152)
 .142  8ب 411ص 1حبار األنوار:   (159)
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 قالوا: يا رسوخ اهلل ما ندري؟
اهلل الـاي بع ـين بـايق فقاخ: قتيل من املسلمي بي بهراين املسلمي ال يدرة من قتلق! و 

لو أن أهل السماوات واألرا شركوا يف دم امرئ مسلم ور وا بق ألكـبهم اهلل الـحم منـابرهم 
 . (356)«يف النار، أو قاخ الحم وجوههم

إن العبـد حيشـر يـوم القيامـة ومـا »يقـوخ:  وان  مد بن مسلم قـاخ:  عـ  أبـا جعفـر
قـــاخ لـــق: هـــاا ســـهمو مـــن دم فـــأن، يـــدمي دمـــا فيـــدفع إليـــق شـــبق احملجمـــة أو فـــوق ذلـــو في

فيقوخ: يا رب إنو لتعلم أنو قب تين وما سفك  دما، قاخ: بلحم  ع  من فأن بن فـأن  
كاا وكـاا فرويتهـا انـق فنقلـ  انـق حـي صـار إىل فـأن اجلبـار فقتلـق اليهـا فهـاا سـهمو مـن 

 . (357)«دمق
مغ ــبا  فيــر  وجــد قتيــل الــحم اهــد رســوخ اهلل »واــن أ  ســعيد اخلــدري قــاخ: 

حـــي رقـــي املنـــرب فحمـــد اهلل وأ ـــىن اليـــق   قـــاخ: يقتـــل رجـــل مـــن املســـلمي ال يـــدرة مـــن قتلـــق 
والـــاي نفســـي بيـــد  لـــو أن أهـــل الســـماوات واألرا اجتمعـــوا الـــحم قتـــل مـــؤمن أو ر ـــوا بـــق 
ألدبلهم اهلل يف النار، والاي نفسي بيد  اليفلد أحد أحدا بلما إال جلد بدا يف نار جهـنم 

ي نفســـــي بيـــــد  ال يبغ ـــــنا أهـــــل البيـــــ  أحـــــد إال أكبـــــق اهلل الـــــحم وجهـــــق يف نـــــار م لـــــق والـــــا
 . (358)«جهنم

لــو أن رجــأ قتــل باملشــرق و،بــر ر ــي بــاملغرب كــان كمــن قتلــق : »وقــاخ رســوخ اهلل 
 . (355)«واشرتك يف دمق

مــن أاــان الــحم قتــل مــؤمن بشــطر كلمــة جــاء يــوم القيامــة مكتــوب بــي اينيــق : »وقــاخ
وكــان كمــن هــدم الكعبــة والبيــ  املقــدس وقتــل اشــرة ،الي مــن املأاكــة  ،يــ  مــن رمحــة اهلل

 . (400)«وأوخ ما حيكم اهلل تعاىل يف الدماء
أنـق سـيل امـن قتـل نفسـا متعمـدا،  وان ف الة ان أبان امن أبرب  ان أ  ابـد اهلل

                                                           
 .1  4ب  181ص 101حبار األنوار:   (156)
 .82  22ب 109-102ص 1احملاسن:   (151)
 .1  49اجملل  411-416األمايل للمفيد: ص (158)
 جمل  يف ذكر قتل النف  وال  . 261ص 4رو ة الوااظي:   (155)
 باب ما جاء من اقاب األاماخ. 210أاأم الدين: ص (200)
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 . (401)«ج ا   جهنم»قاخ: 
كتبنا  لى بنةس   هن صجل ذلكقوخ اهلل ا وجل:  وان محران قاخ: قل  أل  جعفر

إسةرائيل صنةةه هةةن قتةةل نفسةةاً بغيةةر نفةس صع هسةةاد هةةس اارب هكأنمةةا قتةةل النةةاس جميعةةاً 
 

وإمنا قتل واحدا؟ فقاخ: يو ع يف مو ـع مـن جهـنم إليـق منتهـحم شـدة اـااب أهلهـا لـو  (402)
قتــل النــاس مجيعـــا كــان إمنـــا يــدبل ذلـــو املكــان ولــو كـــان قتــل واحـــداً كــان إمنـــا يــدبل ذلـــو 

 . (403)«ي اا  اليق»ل : فلن قتل ،بر؟ قاخ: ق«  املكان
يف رجل قتل رجأ مؤمنـا قـاخ: يقـاخ لـق مـ  أي ميتـة شـي  إن : » وان أ  ابد اهلل

 . (404)«شي  يهوديا وإن شي  نصرانيا وإن شي  جموسيا
: إن أاـق النـاس الـحم اهلل تعـاىل مـن قتـل قـاخ رسـوخ اهلل»قـاخ:  واـن أ  ابـد اهلل
 . (409)«ن م ي ربقبري قاتلق ومن  رب م

أوحـــحم اهلل ا وجـــل إىل »يقـــوخ:  واـــن ســـليمان بـــن بالـــد قـــاخ:  عـــ  أبـــا ابـــد اهلل
يــا موســحم قــل للمــ  مــن بــين إســراايل إيــاكم وقتــل الــنف  ايــرام بغــري  موســحم بــن امــران 

حـــــق، فـــــلن مـــــن قتـــــل مـــــنكم نفســـــا يف الـــــدنيا قتلـــــق اهلل يف النـــــار مااـــــة ألـــــ  قتلـــــة م ـــــل قتلـــــة 
 . (406)«صاحبق
مـن قتـل مؤمنـا متعمـدا أ بـ  : »ابـد الـرمحن بـن أسـلم انـق قـاخ: قـاخ أبـو جعفـر وان

صريةد صن تبةو  بةهبمس اهلل تعاىل اليق مجيع الانوب وبرئ املقتوخ منها وذلـو قـوخ اهلل تعـاىل: 
عإبمك هتكون هن صلحاب النار

(407)»(408). 
 . (405)«سأممن أاان الحم مسلم ـ مؤمن ـ فقد برئ من اإل: »وقاخ أمري املؤمني 

                                                           
 .19014  1ب 12ص 45وساال الشيعة:   (201)
 .14سورة املاادة:  (204)
 .4نوادر املعاين  باب  115معاين األببار: ص (201)
 .16  11ب 169ص 10ياي  األحكام:   (202)
 اقاب من قتل نفساً متعمداً. 418 واب األاماخ: ص (209)
 .81 من   29ب 106-109ص 1احملاسن:   (206)
 .45سورة املاادة:  (201)
 اقاب من قتل نفساً متعمداً. 415-418 واب األاماخ: ص (208)
 .10205ذم الظلم   1ي 9ب 6ق 296برر ايكم ودرر الكلم: ص (205)
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 إكرام الوهود عالدبلوهاسيين

ينبغــــي للحــــاكم اإلســـأمي وايكومــــة اإلســــأمية إكـــرام الوفــــود وتقســــيم اجلــــواا   هسةةةألة:
 وأمـري املـؤمني  وتوايع اودايا بينهم وإن م يكونـوا مسـلمي، وذلـو اقتـداًء برسـوخ اهلل

تفصـيل ذلـو يف اجمللـد ال ـاين فاهنما كانا يفعأن ذلـو يف أيـام حكومتيهمـا، وقـد ذكرنـا بعـ  
 من كتاب )وألوخ مرة يف تاريو العام(.

أوصيو حبسن اجلـوار وإكـرام ال ـي  ورمحـة »اند وفاتق:  فيما أوصحم بق أمري املؤمني
 . (410)«اجملهود وأصحاب البأء وصلة الرحم وح  املساكي وجمالستهم

املكـــارم بع ـــها مقيـــد يـــا داود، إن بصـــاخ »لـــداود بـــن ســـرحان:  وقـــاخ أبـــو ابـــد اهلل
بــبع ، يقســمها اهلل حيــث يشــاء، تكــون يف الرجــل وال تكــون يف ابنــق، وتكــون يف العبــد وال 
تكون يف سيد ، صدق ايديث وإاطاء الساال واملكافأة بالصنااع وأداء األمانة وصـلة الـرحم 

 . (411)«والتودد إىل اجلار والصاح  وقرة ال ي  ورأسهن ايياء
قلـ : « ألـ  إبوانـو يـا حسـي: »قاخ: قاخ يل أبـو ابـد اهلل وان ايسي بن نعيم

أما إنق حيـق اليـو أن لـ  مـن حيـ  اهلل أمـا »قل : نعم، قاخ: « تنفع فقراءهم»نعم، قاخ: 
قلــ : مــا ،كــل إال ومعــي مــنهم « واهلل ال تنفــع مــنهم أحــدا حــي لبــق، تــداوهم إىل من لــو؟

ف ـــلهم اليـــو أاظـــم مـــن ف ـــلو : »اهلل الـــرجأن وال أ ـــة وأقـــل وأك ـــر، فقـــاخ أبـــو ابـــد
فقل : أداوهم إىل من يل وأطعمهم طعـامي وأسـقيهم وأوطـيهم رحلـي ويكونـون الـي « اليهم

نعم إهنـم إذا دبلـوا من لـو دبلـوا  غفرتـو ومغفـرة ايالـو وإذا برجـوا مـن »أف ل منا، قاخ: 
 .(412)«من لو برجوا بانوبو وذنوب ايالو

 القائد اإلسالهس
للقااـــد اإلســـأمي راايـــة ســـلوكق وتعاملـــق أك ـــر مـــن بـــري ، وذلـــو يف كـــل  ينبغـــي هسةةةألة:

الشــؤون، ويف خمتلــ  اجلوانــ ، وباصــة يف افــو  اــن أادااــق وأاــداء حكومتــق  ــا يعــرب اــنهم 
                                                           

 .44  10ب 211ص 11حبار األنوار:   (210)
 .951  11اجملل  101األمايل للطوسي: ص (211)
 .48  1ب 151-150ص 4احملاسن:   (214)
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، وأهـل بيتـق الطـاهرون  واإلمام أمـري املـؤمني اليوم باملعار ة، ولقد كان رسوخ اهلل 
 امل ل األالحم يف هاا اجملاخ.

بعــد أن أبــا املســلمون ابــن ملجــم املــرادي )لعنــق  ألبيــق أمــري املــؤمني  ايســنقــاخ 
هاا ادو اهلل وادوك ابن ملجم قد أمكن اهلل منق وقد ح ر بـي يـديو، قـاخ: ففـتإ »اهلل(: 

ـــق ب ـــع   أمـــري املـــؤمني اينيـــق ونظـــر إليـــق وهـــو مكتـــوي وســـيفق معلـــق يف انقـــق، فقـــاخ ل
اا لقد جي  اظيما وارتكب  أمرا اظيمـا وبطبـا جسـيما، وانكسار صوت ورأفة ورمحة: يا ه

أبي  اإلمام كن  لو حي جاايتين  اا اجلـ اء؟ أم أكـن شـفيقا اليـو، و، رتـو الـحم بـريك، 
وأحســن  إليــو وادت يف إاطااــو؟ أم يكــن يقــاخ يل فيــو كــاا وكــاا فيليــ  لــو الســبيل 

ت بـالو االسـتظهار مـن اهلل ومنحتو اطااي وقد كن  أالم أنو قاتلي ال  الة ولكن رجـو 
تعـــاىل اليـــو، يـــا لكـــع واـــل أن ترجـــع اـــن بيـــو فغلبـــ  اليـــو الشـــقاوة فقتلتـــين يـــا شـــقي 

 األشقياء؟
صهأنةف تنقةه هةن يـا أمـري املـؤمني »قاخ: فدمع  اينا ابـن ملجـم لعنـق اهلل تعـاىل وقـاخ: 

هس النار
(413). 

 قاخ لق: صدق .
يــا ولــدي بأســريك وارمحــق وأحســن إليــق وقــاخ لــق: ارفــق  إىل ولــد  ايســن   التفــ  

 وأشفق اليق، أال ترة إىل اينيق قد طارتا يف أم رأسق وقلبق يرج  بوفا ورابا وف اا.
: يــا أبــا  قــد قتلــو هــاا اللعــي الفــاجر وأفجعنــا فيــو وأنــ  تأمرنــا  فقــاخ لــق ايســن 

إال كرمــا وافــوا  بــالرفق بــق، فقــاخ لــق: نعــم يــا بــين ةــن أهــل بيــ  ال نــ داد الــحم املــان  إلينــا
والرمحــة والشــفقة مــن شــيمتنا ال مــن شــيمتق، حبقــي اليــو فأطعمــق يــا بــين  ــا تأكلــق واســقق  ــا 
تشرب، وال تقيد لق قدما، وال تغل لـق يـدا، فـلن أنـا مـ  فـاقت  منـق بـأن تقتلـق وت ـربق  ـربة 

م وامل لـة يقـوخ: )إيـاك واحدة، ولرقق بالنار وال مت ل بالرجل فلين  ع  جـدك رسـوخ اهلل 
ولــو بالكلــ  العقــور( وإن أنــا اشــ  فأنــا أوىل بــالعفو انــق وأنــا أالــم  ــا أفعــل بــق فــلن افــوت 

 .(414)«فنحن أهل بي  ال ن داد الحم املان  إلينا إال افوا وكرما
 وروة أبو  مد ايسن بن  مـد العلـوي بلسـناد  قـاخ: وقـ  الـحم الـي بـن ايسـي 

                                                           
 .15سورة ال مر:  (211)
 ووصيتق. كيفية شهادتق   141ب 488-481ص 24حبار األنوار:   (212)
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قـد  عـتم مـا قـاخ هـاا الرجـل، »انصري قـاخ جللسـااق:  رجل فأ عق وشتمق فلم يكلمق، فلما
 «.وأنا أح  أن تبلغوا معي إليق حي تسمعوا ردي اليق
عالكةةايمين الغةةيل عالعةةاهين  ةةن النةةاس قــالوا: نفعــل فأبــا نعليــق ومشــحم وهــو يقــوخ: 

عاهلل يحب المحسنين
 ، فعلمنا أنق ال يقوخ لق شيياً.(419)

قـاخ: « قولوا لق هاا الي بـن ايسـي»ل بق فقاخ: قاخ: فير  حي أتحم من خ الرجل فصر 
فير  إلينا متو با للشر وهو ال يشو أنـق إمنـا جـاء  مكافيـاً لـق الـحم بعـ  مـا كـان منـق، فقـاخ 

يا أبي إنو كن  قد وقف  اليأ ،نفاً فقل  وقل  فلن كن  قـد : »لق الي بن ايسي 
 «.فغفر اهلل لو قل  ما يفأ فأستغفر اهلل منق، وإن كن  قل  ما لي  يفأ 

 .(416)«قاخ: فقبل الرجل بي اينيق وقاخ: بل قل  فيو ما لي  فيو، وأنا أحق بق
: أنـق داـا  لوكـق مـرتي فلـم يفبـق   أجابـق يف ال ال ـة، فقـاخ وروي ان الي بن ايسي

قـاخ: أمنتــو، قــاخ: « فمــا بالـو م جتبــين»قـاخ: بلــحم، قـاخ: « يــا بـين، أمــا  عـ  صــويت»لـق: 
 .(417)« الاي جعل  لوكي يأمنينايمد هلل»

 
 هن المعار ة السياسية

ينبغـي للحـاكم اإلسـأمي وايكومـة اإلسـأمية السـما  للمعار ـة بـأن تعـيا يف   هسألة:
كنـــــ  اإلســـــأم، وبـــــأخ ايكـــــم اإلســـــأمي، وحقوقهـــــا  فوبـــــة مـــــا دام م تشـــــهر الســـــي  

مـــع أفـــراد  املـــؤمني وأمـــري  والســـأ   ـــد املســـلمي، وهكـــاا كـــان يتعامـــل رســـوخ اهلل 
 املعار ة.

مـا العمـرة : »فاسـتأذنا  يف العمـرة، فقـاخ  روي انق دبل ال بري وطلحـة الـحم الـي 
 فحلفا لق باهلل أهنما ما يريدان بري العمرة.« تريدان

فحلفـا بـاهلل مـا اخلـأي « ما العمرة تريدان وإمنا تريـدان الغـدرة ونكـث البيعـة»فقاخ وما: 
 ة يريدان وما رأيهما بري العمرة.اليق وال نكث بيع
فأااداهــا بأشــد مــا يكــون مــن اإلاــان واملوا يــق فــأذن « فأايــدا البيعــة يل  انيــة»قــاخ ومــا: 

                                                           
 .112سورة ،خ امران:  (219)
 .باب ذكر طري من األببار لعلي بن ايسي  126-129ص 4اإلرشاد:   (216)
 .2ي 1الركن ال الث ب 464-461إاأم الورة: ص (211)
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 وما.
واهلل ال تروهنمـــا إال يف فتنـــة يقتـــتأن »ملـــن كـــان حا ـــرا:  فلمـــا برجـــا مـــن انـــد  قـــاخ 

 «.فيها
 قالوا: يا أمري املؤمني فمر بردمها اليو.

 . (418)س اهلل صهرا كان هفعوالليقضقاخ: 
ملا بر  ال بري وطلحة من املدينة إىل مكة م يلقيا أحدا إال وقاال لق لي  لعلـي يف أاناقنـا 

أبعـدمها اهلل وأبـرب دارمهـا، أمـا واهلل »قوومـا فقـاخ:  بيعة وإمنا بايعنا  مكـرهي، فبلـ  اليـا 
ن وردا اليــق بأشــأم يــوم واهلل مــا لقــد المــ  أهنمــا ســيقتأن أنفســهما أببــث مقتــل ويأتيــان مــ

العمرة يريدان ولقد أتياين بـوجهي فـاجرين ورجعـا بـوجهي بـادرين نـاك ي واهلل ال يلقيـانين بعـد 
 .(415)«اليوم إال يف كتيبة بشناء يقتأن فيها أنفسهما فبعدا وما وسحقا

ان وامـار بـن قاخ: ملا رجع األمر إليـق أمـر أبـا اويـ م بـن التيهـ وان أمري املؤمني الي 
امجعوا النـاس   انظـروا مـا يف بيـ  مـاوم فأقسـمو  بيـنهم »ياسر وابيد اهلل بن أ  رافع فقاخ: 

فحســــبوا فوجــــدوا نصــــي  كــــل واحــــد مــــنهم  أ ــــة دنــــانري فــــأمرهم يقعــــدون للنــــاس « بالســــوية
ويعطوهم، قاخ: وأبا مكتلق ومسحاتق   انطلق إىل بير امللو فعمل فيها، فأبا الناس ذلو 
القسم حي بلغوا ال بري وطلحة وابد اهلل بـن امـر أمسـكوا بأيـديهم وقـالوا: هـاا مـنكم أو مـن 

 صاحبكم؟
 قالوا: بل هاا أمر  ال نعمل إال بأمر .

 قالوا: فاستأذنوا لنا اليق.
 قالوا: ما اليق إذن هو ذا ببير امللو يعمل.

يعينـــق فقـــالوا لـــق: إن  فركبـــوا دوا ـــم حـــي جـــاءوا إليـــق فوجـــدو  يف الشـــم  ومعـــق أجـــري لـــق
 الشم  حارة فارتفع معنا إىل الظل.

معهـــم إليـــق فقـــالوا لـــق: لنـــا قرابـــة مـــن نـــك اهلل وســـابقة وجهـــاد، إنـــو أاطيتنـــا  فـــارتفع 
 بالسوية وم يكن امر وال ا مان يعطوننا بالسوية، كانوا يف لوننا الحم برينا.

                                                           
 .22و24سورة األنفاخ:  (218)
 بعد بيعتهما لق. أمر طلحة وال بري مع الي بن أ  طال   411-414ص 1شر  هن  البأبة:   (215)
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 «أيهما اندكم أف ل امر أو أبو بكر؟: »فقاخ الي
 : أبو بكر.قالوا
فهـاا قســم أ  بكـر، وإال فـداوا أبــا بكـر وبــري ، وهـاا كتـاب اهلل فــانظروا مـا لكــم »قـاخ: 

 «.من حق فياو 
 قاال: فسابقتنا؟

 «.أنتما أسبق مين بسابق ؟»قاخ: 
 قالوا: ال.

 ؟قاال: قرابتنا بالنك 
 «.أهي أقرب من قراب ؟»قاخ: 

 قالوا: ال.
 قالوا: فجهادنا؟

 «.جهادي؟ أاظم من»قاخ: 
 قالوا: ال.
 «.فو اهلل ما أنا يف هاا املاخ وأجريي هاا إال  ن لة سواء»قاخ: 

 قاال: أفتأذن لنا يف العمرة؟
مــا العمــرة تريــدان، وإين ألالــم أمــركم وشــأنكم، فاذهبــا حيــث شــيتما، فلمــا وليــا »قــاخ: 

همن نكث ههنما ينكث  لى نفسهقاخ: 
 (420)»(421). 

                                                           
 .10سورة الفتإ:  (240)
 .يف معج ات أمري املؤمني الي بن أ  طال   4ب 181-186ص 1اخلرااإ واجلرااإ:   (241)
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 النزاهة هس الحكم

ينبغــي للحــاكم اإلســأمي وايكومــة اإلســأمية الن اهــة الكاملــة اــن حــ  الــدنيا  ة:هسةةأل
ومجــع األمــواخ، فــلن املــاخ إذا كــان بيــد ايــاكم وايكومــة، أفلــ  النــاس وااشــوا الفقــر واجلهــل 
واملرا واملوت، وإذا كان بيد الناس كان اأمة الـحم سـأمة ايـاكم وايكومـة، وقـد بصـ  

 عادخ الحم الناس.بي  املاخ للتوايع ال
حـــي أنـــق رأة يومـــاً اـــاج اً يتكفـــ   ومــن هنـــا انتفـــحم الفقـــر يف حكومـــة أمـــري املـــؤمني 

وم يقل: من هاا،   أجرة لـق مـن بيـ  مـاخ املسـلمي راتبـاً حـي « ما هاا؟»فسأخ متعجباً: 
 ال يبقحم فقري واحد يف ايكومة اإلسأمية.

قــاخ: مــر شـيو مكفــوي كبــري  ؤمني اـن  مــد بــن أ  محـ ة اــن رجــل بلـ  بــق أمــري املـ
، فقــــالوا: يــــا أمــــري املــــؤمني نصــــراين، فقــــاخ أمــــري «مــــا هــــاا: »يســــأخ فقــــاخ أمــــري املــــؤمني

 . (422)«استعملتمو  حي إذا كرب واج  منعتمو  أنفقوا اليق من بي  املاخ: »املؤمني
ن بـاهراً فلـق من دبل يف اإلسـأم طااعـاً وقـرأ القـر،: »وقاخ اإلمام الي بن أ  طال 

يف كــل ســنة مااتــا دينــار يف بيــ  مــاخ املســلمي وإن منــع يف الــدنيا أبــاها يــوم القيامــة وافيــًة 
 . (423)«أحو  ما يكون إليها
صــعد املنــرب فحمــد اهلل وأ ــىن اليــق   قــاخ:  ملــا ويل الــي»قــاخ:  واــن أ  ابــد اهلل

ق بي ــرب فليصــدقكم أنفســكم أ أمــا إين واهلل مــا أرا كــم مــن فيــيكم هــاا درمهــاً مــا قــام يل اــا
فرتوين مانعاً نفسي ومعطيكم، قاخ: فقام إليق اقيـل فقـاخ لـق: لتجعلـين وأسـود باملدينـة سـواًء؟ 

 . (424)«فقاخ: اجل  أما كان هاهنا أحد يتكلم بريك وما ف لو اليق إال بسابقة أو بتقوة
وا: يـــا أمـــري رهـــط مـــن الشـــيعة، فقـــال واـــن أ  خمنـــ  األادي قـــاخ: أتـــحم أمـــري املـــؤمني

املــؤمني لــو أبرجــ  هــا  األمــواخ ففرقتهــا يف هــؤالء الر ســاء واألشــراي وف ــلتهم الينــا حــي 
إذا استوســق  األمــور اــدت إىل أف ــل مــا اــودك اهلل مــن القســم بالســوية والعــدخ يف الرايــة، 

                                                           
 .18  54ب 451-454ص 6ياي  األحكام:   (244)
 .1689  5ب 189ص 6وساال الشيعة:   (241)
 .  402بطبة ألمري املؤمني  184ص 8الكايف:   (242)
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أتــأمروين وحيكــم أن أطلــ  النصــر بــالظلم واجلــور يف مــن وليــ  اليــق : »فقـاخ أمــري املــؤمني
ن أهــل اإلســأم، ال واهلل ال يكــون ذلــو مــا  ــر الســمري ومــا رأيــ  يف الســماء تمــاً واهلل لــو  مــ

 .(429)«كان  أمواوم ملكي لساوي  بينهم فكي  وإمنا هي أمواوم
 الساسة عحياة التقشف

ينبغــي للحكومــة اإلســأمية وايــاكم اإلســأمي ال هــد يف الــدنيا، والعــ وي انهــا،  هسةةألة:
ا، أو االنغماس فيها، وتـرك مباهجهـا وابارفهـا، جتنأبـاً للوايـد الـاي تواأـد بـق وادم االفتتان  

اهلل ايكــام املرتفــي، مــن النــار واألبــأخ إذا هــم م ي هــدوا يف الــدنيا، والــيهم االقتــداء برســوخ 
الـاين واسـوا بأنفسـهم أ ـع  رايـتهم يف املسـكن وامللـب ،  وأهل بيتق الطاهرين  اهلل 

 رب.واملأكل واملش
إذا أراد اهلل تبـارك وتعـاىل بعبـد بـرياً اهـد  يف الـدنيا وفقهـق يف »قـاخ:  ان أ  ابد اهلل

م يطلــ  أحــد »وقــاخ: « الــدين وبصــر  ايوبــق، ومــن أويت هــاا فقــد أويت بــري الــدنيا واآلبــرة
قل : جعل  فـداك  ـا « ايق بباب أف ل من ال هد يف الدنيا وهو  د ملا طل  أاداء ايق

أال مــن صــبار كــرم فلمنــا هــي أيــام قأاــل أال إنــق حــرام »وقــاخ: « مــن الرببــة فيهــا: »ذا؟ قــاخ
 .(426)«اليكم أن جتدوا طعم اإلاان حي ت هدوا يف الدنيا

أن ابـادي م يتقربـوا إيل بشـيء أحـ   أوححم اهلل إىل موسحم: » وقاخ أبو ابد اهلل
ل هـد يف الـدنيا والـورع اـن : وما هي؟ قاخ: يـا موسـحم اإيل من  أع بصاخ، قاخ موسحم 

: يـا رب فمـا ملـن صـنع ذلـو؟ فـأوححم اهلل إليـق: املعاصي والبكاء من بشي ، قاخ موسـحم 
يــا موســحم أمــا ال اهــدون فــأحكمهم يف اجلنــة، وأمــا البكــاءون مــن بشــي  ففــي الرفيــع األالــحم، 

 .(427)«وأما الوراون ان املعاصي فلين أناقا الناس وال أناقشهم
لوال ح ور ايا ـر وقيـام ايجـة بوجـود الناصـر ومـا »مني يف هن  البأبة: وقاخ أمري املؤ 

أبـــا اهلل الـــحم العلمـــاء أن ال يقـــاروا الـــحم كظـــة بـــام وال ســـغ  مظلـــوم أللقيـــ  حبلهـــا الـــحم 

                                                           
 .40011  15ب 106-109ص 19وساال الشيعة:   (249)
 .11210  64ب 22-21ص 14مستدرك الوساال:   (246)
 يف البكاء. 1ي 10ب 116مكارم األبأق: ص (241)
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 .(428)«بار ا ولسقي  ،برها بكأس أووا وأللفيتم دنياكم ها  أاهد اندي من افطة ان 
كاي لو يف األسوة ودليل لو الـحم ذم   خ اهلل ولقد كان يف رسو »ويف النه  أي ا: 

 .(425)«الدنيا وايبها وك رة خماايها ومساويها
االمــوا أنكــم ميتــون ومبعو ــون مــن بعــد املــوت »يف ذم الــدنيا يف بطبــة بطبهــا:  وقــاخ

هةةال تغةةرنكم الحيةةاة الةةدنياوموقوفــون الــحم أامــالكم وجمــ ون  ــا، 
فلهنــا دار بــالبأء  (430)

معروفـــة، وبالغـــدر موصـــوفة، وكـــل مـــا فيهـــا إىل اواخ، وهـــي بـــي أهلهـــا دوخ   فوفـــة، وبالعنـــاء
وسجاخ، ال تدوم أحواوا وال يسلم من شـرها، بينـا أهلهـا منهـا يف ربـاء و سـرور إذ هـم منهـا 
يف بــأء و بــرور، أحــواخ خمتلفــة وتــارات متصــرفة، العــيا فيهــا مــاموم والربــاء فيهــا ال يــدوم، 

تهدفة، تـــرميهم بســـهامها وتقصـــمهم حبمامهـــا وكـــل حتفـــق فيهـــا وإمنـــا أهلهـــا فيهـــا أبـــراا مســـ
مقدور وحظق منها موفور واالموا اباد اهلل أنكم وما أنـتم فيـق مـن هـا  الـدنيا الـحم سـبيل مـن 
قد م ـحم  ـن كـان أطـوخ مـنكم بااـا وأشـد مـنكم بطشـا وأامـر ديـارا وأبعـد ، ـارا، فأصـبح  

دهم باليـة وديـارهم باليـة و، ـارهم اافيـة، أصوايم هامدة بامدة من بعد طـوخ تغلبهـا وأجسـا
فاســتبدلوا بالقصــور املشــيدة والســتور والنمــارق املمهــدة الصــيور واألحجــار املســندة يف القبــور 
ال  قد بين لليراب فنا ها فمحلهـا مقـرتب وسـاكنها مغـرتب بـي أهـل امـارة موحشـي وأهـل 

اجلــريان واإلبــوان الــحم مــا بيــنهم   لـة متشــابلي ال يستأنســون بــالعمران وال يتواصــلون تواصــل
مـن قــرب اجلــوار ودنــو الــدار وكيــ  يكــون بيـنهم تواصــل وقــد طحــنهم بكلكلــق البلــحم وأكلــتهم 
اجلنـــادخ وال ـــرة فأصـــبحوا بعـــد اييـــاة أمواتـــا وبعـــد ب ـــارة العـــيا رفاتـــا، فجـــع  ـــم األحبـــاب 

 ا عهةن عرائ ةم إن ا كلمة هو قائلوسكنوا الرتاب وبعنوا فلي  وم إياب، هيهات هيهات 
برزخ إلى يوم يبعثةون

فكـان قـد صـر  إىل مـا صـاروا إليـق مـن البلـحم والوحـدة يف امل ـوة  (431)
وارينتم يف ذلو امل جع و مكم ذلو املستودع فكيـ  بكـم لـو قـد تناهـ  األمـور وبع ـرت 
القبــــور وحصــــل مــــا يف الصــــدور ووقفــــتم للتحصــــيل بــــي يــــدي ملــــو جليــــل فطــــارت القلــــوب 

                                                           
 وهي املعروفة بالشقشقية. من بطبق لق  1هن  البأبة، اخلط :  (248)
 .من بطبة لق  160هن  البأبة، اخلط :  (245)
 .11سورة لقمان:  (210)
 .100سورة املؤمنون:  (211)
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ال  الــــانوب وهتكــــ  اــــنكم ايجــــ  واألســــتار وبهــــرت مــــنكم العيــــوب إلشــــفاقها مــــن ســــ
تجةةةزى كةةةل نفةةةس بمةةةا كسةةةبفواألســـرار هنالـــو 

ليجةةةزي إن اهلل ا وجـــل يقـــوخ:  (432)
الهين صسالعا بما  ملوا عيجزي الهين صحسنوا بالحسةنى

عع ةن الكتةاب وقـاخ:  (433)
ب ال يغةادر لةغيرة عال  هترى المجرهين هشفقين هما هيه عيقولون يا عيلتنا هةا ل ةها الكتةا
كبيرة إال صحصاها ععجدعا ها  ملوا حا را عال يظلم ربك صحدا

جعلنا اهلل وإياكم  (434)
 .(439)«ااملي بكتابق متبعي ألوليااق حي حيلنا وإياكم دار املقامة من ف لق إنق محيد جميد

طـــق  ـــا مـــن اهـــد يف الـــدنيا أ بـــ  اهلل ايكمـــة يف قلبـــق، وأن»قـــاخ:  واـــن أ  ابـــد اهلل
 . (436)«لسانق، وبصر  ايوب الدنيا داءها ودواءها، وأبرجق من الدنيا ساملا إىل دار السأم

جعل اخلري كلـق يف بيـ  »قاخ:  عتق يقوخ:  وان حف  بن بياع ان أ  ابد اهلل 
 .(437)«وجعل مفتاحق ال هد يف الدنيا

للفنـــاء وابـــن ملـــو ينـــادي كـــل يـــوم: ابـــن ،دم لـــد للمـــوت وامجـــع : » وقـــاخ أبـــو جعفـــر
 . (438)«لليراب

مــا يل وللــدنيا إمنــا م لــي وم لهــا كم ــل : »قــاخ: قــاخ رســوخ اهلل  واــن أ  ابــد اهلل
 . (440)«لتها   را  وتركها (435)الراك  رفع  لق شجرة يف يوم صاا  فقاخ

مكتـــوب يف التـــوراة: ابـــن ،دم كـــن كيـــ  شـــي  كمـــا تـــدين »قـــاخ:  واـــن أ  ابـــد اهلل
 بالقليل من الراق قبل اهلل منـق القليـل مـن العمـل، ومـن ر ـي باليسـري تدان، من ر ي من اهلل

                                                           
 .11سورة بافر:  (214)
 .11سورة النجم:  (211)
 .25سورة الكه :  (212)
 .144ب 118-111ص 10األنوار:   حبار (219)
 .1باب ذم الدنيا وال هد فيها   148ص 4الكايف:   (216)
 .40811  64ب 14ص 16وساال الشيعة:   (211)
 .14  144ب 62ص 10حبار األنوار:   (218)
 أي نام قليًأ، من القيلولة. (215)
 .15باب ذم الدنيا وال هد فيها   112ص 4الكايف:   (220)
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 . (441)«من ايأخ بف  ميونتق واك  مكسبتق وبر  من حد الفجور
إن اهلل جعلــــين إمامــــاً خللقــــق ففــــرا الــــي التقــــدير يف نفســــي : »وقــــاخ أمــــري املــــؤمني

يطغـــــي الغـــــين ومطعمـــــي ومشـــــر  وملبســـــي ك ـــــعفاء النـــــاس كـــــي يقتـــــدي الفقـــــري بفقـــــري وال
 . (442)«بنا 

الـحم ااصـم بـن ايـاد حـي لـب  العبـاء وتـرك املـأء وشـكا   ويف احتجا  أمري املـؤمني
أنــق قـــد بــم أهلــق وأحــ ن ولـــد  بــالو، فقــاخ أمـــري  أبــو  الربيــع بــن ايـــاد إىل أمــري املــؤمني

أمــا »، فجــيء بــق، فلمــا ر،  اــب  يف وجهــق فقــاخ لــق: «الــيأ بعاصــم بــن ايــاد: »املــؤمني
استحيي  من أهلو، أما رمح  ولدك، أترة اهلل أحل لـو الطيبـات وهـو يكـر  أبـاك منهـا، 

هي ةا هاك ةة  عاارب ع ع ا لألنام أن  أهون الحم اهلل من ذلو، أو لي  اهلل يقوخ: 
عالنخل ذاض ااكمام

بين مةا بةرزخ  هرج البحرين يلتقيةان ، أولي  اهلل يقوخ: (443)
هن ما اللؤلؤ عالمرجان يخرجإىل قولق  ال يبغيان

، فباهلل البتااخ نعم اهلل بالفعـاخ (444)
ـــــــــااوا باملقـــــــــاخ، وقـــــــــد قـــــــــاخ اهلل ا وجـــــــــل: ـــــــــق مـــــــــن ابت  عصهةةةةةةةةةا بنعمةةةةةةةةةة ربةةةةةةةةةك أحـــــــــ  إلي

هحدث
(449).» 

فقــاخ ااصــم: يــا أمــري املــؤمني فعلــحم مــا اقتصــرت يف مطعمــو الــحم اجلشــوبة ويف ملبســو 
 الحم اخلشونة؟
حم أامــة العــدخ أن يقــدروا أنفســهم ب ــعفة النــاس  وحيــو إن اهلل ا وجــل فــرا الــ»فقــاخ: 

 .(446)فألقحم ااصم بن اياد العباء ولب  املأء«. كيأ يتبي  بالفقري فقر 
 

 الحكم عالتأسس بالمعصوهين 
 

                                                           
 .41111  19ب 911ص 41وساال الشيعة:   (221)
 .11  58ب 116ص 20حبار األنوار:   (224)
 .11-10سورة الرمحن:  (221)
 .44-15سورة الرمحن:  (222)
 .11سورة ال ححم:  (229)
 .1يف نفسق ويف املطعم وامللب  إذا ويل األمر   باب سرية اإلمام  211-210ص 1الكايف:   (226)
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وأمري  يف  الحم ايكومة اإلسأمية واياكم اإلسأمي أن يتأسوا برسوخ اهلل هسألة:
 األمانة أيام إدارة ايكم.يف الن اهة و  املؤمني الي بن أ  طال  
واهلل ألن أبيـــ  الـــحم حســـو الســـعدان مســـهداً، أو أجــــرأ يف : » قـــاخ أمـــري املـــؤمني 

األبــأخ مصــفداً، أحــ  إيل مــن أن ألقــحم اهلل ورســولق يــوم القيامــة باملــاً لــبع  العبــاد وباصــباً 
رة حلووـا، لشيء من ايطـام، وكيـ  أبلـم أحـداً لـنف  يسـرع إىل البلـحم قفووـا ويطـوخ يف ال ـ

واهلل لقد رأي  اقيأ وقد أملق حي استماحين من بركم صاااً، ورأي  صبيانق شعث الشعور 
بـــرب األلـــوان مـــن فقـــرهم كأمنـــا ســـودت وجـــوههم بـــالعظلم، واـــاودين مؤكـــداً وكـــرر الـــيأ القـــوخ 

يدًة مردداً، فأصغي  إليق  عي فظن أين أبيعق ديين وأتبع قياد  مفارقاً طريق ، فأمحي  لق حد
  أدنيتهـــا مـــن جســـمق ليعتـــرب  ـــا، ف ـــ   ـــجي  ذي دنـــ  مـــن أملهـــا وكـــاد أن حيـــرتق مـــن 
ميسمها، فقل  لق:  كلتو ال واكل يا اقيل أتين من حديدة أمحاها إنسـاهنا للعبـق وجتـرين إىل 
نــار ســجرها جبارهــا لغ ــبق، أ تــين مــن األذة وال أاــن مــن لظــحم، وأاجــ  مــن ذلــو طــارق 

اهــا ومعجونــة شــنيتها كأمنــا اجنــ  بريــق حيــة أو قييهــا فقلــ : أصــلة أم طرقنــا  لفوفــة يف واا
اكـــاة أم صـــدقة فـــالو  ـــرم الينـــا أهـــل البيـــ ، فقـــاخ: ال ذا وال ذاك ولكنهـــا هديـــة، فقلـــ : 
هبلتو اوبوخ أان دين اهلل أتيتين لتيداين أخمتبط أن  أم ذو جنة أم يجر، واهلل لو أاطي  

ها الحم أن أاصي اهلل يف منلة أسلبها جل  شعرية ما فعلتق وإن األقاليم السبعة  ا ل  أفأك
دنيــاكم انــدي ألهــون مــن ورقــة يف فــم جــرادة تق ــمها، مــا لعلــي ولنعــيم يفــىن ولــاة ال تبقــحم 

 . (447)«نعوذ باهلل من سبات العقل وقبإ ال لل وبق نستعي
نةةةةةةاس هةةةةةةاتقوا النةةةةةةار التةةةةةةس عقودهةةةةةةا اليف قولــــــق تعــــــاىل: : »وقــــــاخ أمــــــري املــــــؤمني 

عالحجةةةارة
يـــا معاشـــر شـــيعتنا اتقـــوا اهلل واحـــاروا أن تكونـــوا لتلـــو النـــار حطبـــا وإن م  (448)

تكونــوا بــاهلل كــافرين فتوقوهــا بتــوقي بلــم إبــوانكم املــؤمني، وإنــق لــي  مــن مــؤمن بلــم أبــا  
 املؤمن املشارك لق يف مواالتنا إال  قل اهلل يف تلـو النـار سأسـلق وأبألـق ولـن يقلـق يكفـق منهـا
إال بشــفااتنا ولــن نشــفع إىل اهلل تعــاىل إال بعــد أن نشــفع لــق يف أبيــق املــؤمن فــلن افــا شــفعنا 

                                                           
 من الظلم. يتربأ من كأم لق  442هن  البأبة، اخلط :  (221)
 .42سورة البقرة:  (228)
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 . (445)«وإال طاخ يف النار مك ق
مـــن أر ـــحم اخلصـــماء مـــن نفســـق وجبـــ  لـــق اجلنـــة بغـــري حســـاب، : »وقـــاخ رســـوخ اهلل

، ويف ويكـون يف اجلنـة مــداان مـن نــور، والـحم املــداان أبـواب مــن ذهـ  مكلــل بالـدر واليــاقوت
جوي املداان قباب من مسـو واافـران، مـن نظـر إىل تلـو املـداان يتمـىن أن يكـون لـق مدينـة 
منها، قالوا: يا نك اهلل ملن ها  املداان؟ قاخ: للتاابي النادمي املر ي اخلصماء من أنفسهم، 

العبـد إىل فلن العبـد إذا رد درمهـا إىل اخلصـماء أكرمـق اهلل كرامـة سـبعي شـهيدا، فـلن درمهـا يـرد 
اخلصماء بـري لـق مـن صـيام النهـار وقيـام الليـل، ومـن رد درمهـا نـادا  ملـو مـن لـ  العـر  يـا 

 .(490)«ابد اهلل استأن  العمل فقد بفر لو ما تقدم من ذنبو

 ال للحرب
ايـــرب يف اإلســـأم هـــي بـــأي األصـــل، ولـــاا يقتصـــر فيهـــا الـــحم أقصـــحم مـــوارد  هسةةةألة:

رب أبأقيــات االيــة م تــر البشــرية م لهــا قــط ربــم ك ــرة ال ــرورة، وقــد رااــحم اإلســأم يف ايــ
 املنظمات الدولية اليوم ال  تداي بأهنا تراق  ايروب، وتندد باالنتهاكات ال  تتكرر فيها.

: إذا بعــث ســريًة داــا بأمريهــا فأجلســق كــان رســوخ اهلل »قــاخ:  اــن أ  ابــد اهلل
بســم اهلل وبــاهلل ويف ســبيل اهلل والــحم ملــة  إىل جنبــق وأجلــ  أصــحابق بــي يديــق   قــاخ: ســريوا

رســـوخ اهلل، ال تغـــدروا وال تغلـــوا وال مت لـــوا وال تقطعـــوا شـــجرًة إال أن ت ـــطروا إليهـــا، وال تقتلـــوا 
شـــيياً فانيـــاً وال صـــبياً وال امـــرأًة، وأاـــا رجـــل مـــن أد  املســـلمي وأف ـــلهم نظـــر إىل أحـــد مـــن 

ا  ع كـأم اهلل اـ  وجـل فـلن تـبعكم فـأبوكم يف املشركي فهو جار حي يسمع كأم اهلل، فلذ
 . (491)«دينكم، وإن أىب فاستعينوا باهلل اليق وأبلغو  مأمنق

  أن رسـوخ اهلل  قـرأت يف كتـاب الـي »قـاخ:  ان أبيـق  وان أ  ابد اهلل 
كتــ  كتابــاً بــي املهـــاجرين واألنصــار ومــن يــق  ـــم مــن أهــل ي ــرب أن كـــل باايــة بــ ت  ـــا 

بع ــاً بــاملعروي والقســط بــي املســلمي وانــق اليفــار حرمــة إال بــلذن أهلهــا وأن  يعقــ  بع ــها
اجلار كالنف  بري م ار وال ،  وحرمة اجلار كحرمة أمق وأبيق ال يسام مؤمن دون مؤمني يف 

                                                           
 .11610  11ب 101ص 14مستدرك الوساال:   (225)
 .12  10ب 456-459ص 101  حبار األنوار: (290)
 .5يف السرايا   وأمري املؤمني  باب وصية رسوخ اهلل  10ص 9الكايف:   (291)
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 .(492)«قتاخ يف سبيل اهلل إال الحم ادخ وسواء
سـار يف أهـل القبلـة  : إن اليـاً  وان أ  مح ة ال مايل قاخ: قل  لعلي بن ايسـي

سـار واهلل فـيهم »يف أهل الشرك، قاخ: فغ     جل    قـاخ:   أي سرية رسوخ اهلل
كتـــ  إىل مالـــو وهـــو الـــحم مقدمتـــق يف يـــوم   يـــوم الفـــتإ، إن اليـــاً  بســـرية رســـوخ اهلل 

البصـرة بـأن ال يطعــن يف بـري مقبـل وال يقتــل مـدبراً وال يفيـ  الــحم جـريإ، ومـن أبلــق بابـق فهــو 
 .(493)«من،

 
 صسرى الحرعب

ينبغــي للقااــد املســلم واجلــيا اإلســأمي حســن التعامــل مــع أســرة ايــرب، فــلن  هسةةألة:
 التعامل مع األسرة يف اإلسأم هو أف ل تعامل ارفتق البشرية إىل اليوم.

مكــة يــوم افتتحهــا فــتإ بــاب الكعبــة  ملــا قــدم رســوخ اهلل »قــاخ:  اــن أ  ابــد اهلل
فطمسـ  فأبـا بع ـاديت البـاب فقـاخ: ال إلـق إال اهلل وحـد  ال شـريو  فأمر بصـور يف الكعبـة

 لق، صدق واد ، ونصر ابد ، وه م األح اب وحد ، ما ذا تقولون وما ذا تظنون؟
 قالوا: نظن برياً ونقوخ برياً، أل كرم وابن أل كرم وقد قدرت.

هلل لكةةم ال تثريةةب  لةةيكم اليةةوم يغفةةر ا :قــاخ: فــلين أقــوخ كمــا قــاخ أبــي يوســ  
عهةةو صرحةةم الةةراحمين

، أال إن اهلل قــد حــرم مكــة يــوم بلــق الســماوات واألرا فهــي (494)
حــرام حبــرام اهلل إىل يــوم القيامــة ال ينفــر صــيدها وال يع ــد شــجرها وال  تلــحم بأهــا وال لــل 

 .(499)«لقطتها إال ملنشد
يـة وقـد  األسـرة يـوم صـفي فيلـحم سـبيلهم أتـوا معاو  وان الشـعك قـاخ: ملـا أسـر الـي 

كان امرو بن العاص يقـوخ ألسـرة أسـرهم معاويـة: اقـتلهم فمـا شـعروا إال بأسـراهم قـد بلـحم 
، فقــاخ معاويــة: يــا امــرو لــو أطعنــاك يف هــؤالء األســرة لوقعنــا يف قبــيإ مــن ســبيلهم الــي

                                                           
 .9  61ب 121-120ص 6ياي  األحكام:   (294)
 .40014  42ب 12ص 19وساال الشيعة:   (291)
 .54سورة يوس :  (292)
 .46  46ب 119ص 41حبار األنوار:   (299)
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وقـد كـان  األمر أ ال ترة قد بلحم سبيل أسرانا، فأمر بتيليـة مـن يف يديـق مـن أسـرة الـي
أســرياً مــن أهـل الشــام بلــحم ســبيلق إال أن يكــون قـد قتــل مــن أصــحابق أحــداً إذا أبــا  الـي

 .(496)فيقتلق بق
 

 القانون اإلسالهس العالمس
إن القــانون يف اإلســأم مــن أحســن مــا يكــون وأكملــق وهــو القــانون الــاي يصــلإ هسةةألة: 

والتــاريو  أن يكــون اامليــاً، كمــا شــهد بــق اخلــرباء والمــاء القــانون، م ــافاً إىل الواقــع اخلــارجي
املا ــي واملعاصــر، ومــن   يفــ  أن يكــون تطبيــق هــاا القــانون أي ــا مــن أحســن مــا يكــون، 
المــاً بــأن تشــريع القــواني بــاص بالشــارع املقــدس، ولــي  لغــري  ســوة التطبيــق. قــاخ تعــاىل: 

 ُف   ل ي ُكم  نِع م ِتس ع ر ِ يُف ل ُكُم م ل ُف ل ُكم  ِدين ُكم  ع ص ت م م  م  ص ك  اإِلس ال م  ِديناً ال ية و 
(497). 

اهلل أكـرب اهلل أكـرب »ملا ن ل  ها  اآلية قاخ:  وان أ  سعيد اخلدري: أن رسوخ اهلل 
الــــحم إكمــــاخ الــــدين وإمتــــام النعمــــة ور ــــحم الــــرب برســــال  وواليــــة الــــي ابــــن أ  طالــــ  مــــن 

 .(498)«بعدي
يـوم اجلمعـة يف  رو فاجتمعنا يف اجلامع  وان ابد الع ي  بن مسلم قاخ: كنا مع الر ا

 بـدء مقــدمنا فــأداروا أمــر اإلمامــة وذكــروا ك ـرة ابــتأي النــاس فيهــا، فــدبل  الــحم ســيدي
يـــا ابـــد الع يـــ  جهـــل القـــوم وبـــداوا اـــن »  قـــاخ:  فأالمتـــق بـــوا النـــاس فيـــق، فتبســـم
حــي أكمــل لــق الــدين وأنــ خ اليــق القــر،ن فيــق تبيــان   ،رااهــم، إن اهلل ا وجــل م يقــب  نبيــق

ي فيق ايأخ وايرام وايدود واألحكام ومجيع مـا حيتـا  إليـق النـاس كمـأ، فقـاخ كل شيء، ب
هةةةا هرطنةةةا هةةةس الكتةةةاب هةةةن شةةةس اـــ  وجـــل: 

وأنـــ خ يف حجـــة الـــوداع وهـــي ،بـــر  (495)
اليةةوم صكملةةف لكةةم ديةةنكم عصتممةةف  لةةيكم نعمتةةس عر ةةيف لكةةم اإلسةةالم  :امــر 
ديناً 

حـي بـيأ ألمتـق معـام ديـنهم وأو ـإ  وأمر اإلمامـة مـن متـام الـدين، وم اـ   (460)
                                                           

 .14206  41ب 90ص 11مستدرك الوساال:   (296)
 .1سورة املاادة:  (291)
 أببار الغدير وما صدر يف ذلو اليوم. 94ب 425ص 11حبار األنوار:   (298)
 .18سورة األنعام:  (295)
 .1سورة املاادة:  (260)
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المـاً وإمامـاً ومـا تـرك وـم شـيياً  وم سبيلهم وتركهم الحم قصد سبيل ايق وأقام وـم اليـاً 
 .(461)«حيتا  إليق األمة إال بينق
 «.بالكتاب»أنق سيل اما يق ي بق القا ي؟ قاخ:  وان جعفر بن  مد

 قيل: فما م يكن يف الكتاب؟
 «.بالسنة»قاخ: 

 قيل: فما م يكن يف الكتاب وال يف السنة؟ 
لي  شيء من دين اهلل إال وهو يف الكتاب والسنة، قد أكمل اهلل الدين، قـاخ اهلل »قاخ: 
اليوم صكملةف لكةم ديةنكمتعاىل: 

يوفـق اهلل ويسـدد لـالو مـن شـاء : »،   قـاخ(462)
 .(463)«من بلقق ولي  كما تظنون

 
 الحدعد الجغراهية تناقض العولمة

ايدود اجلغرافية املصطنعة بي بأد اإلسأم من احملرمات الشراية، بل إن ايدود  سألة:ه
اجلغرافيــة هــي تنــاق  صــريإ للعوملــة املبتنيــة الــحم جعــل العــام بيتــاً واحــداً وأســرة واحــدة، وإمنــا 
تكــون هــا  ايــدود املصــطنعة  رمــة ألهنــا توجــ  تبديــد  ــل املســلمي وتفريــق مجعهــم وهــي 

وحـــديم الـــ  صـــر   ـــا القـــر،ن ايكـــيم يف أك ـــر مـــن ،يـــة وصـــرح   ـــا األحاديـــث م ـــادة ل
 الشريفة العديدة.
ًة ع ص ن ا ر بُُّكم  ه ا  ُبُدعنِ قاخ تعاىل:  ِهِه صُهَُّتُكم  صُهًَّة ع اِحد  ِإنَّ ه 

(464). 
ًة ع ص ن ا ر بُُّكم  ه اوقاخ سبحانق:  ِهِه صُهَُّتُكم  صُهًَّة ع اِحد  تةَُّقونِ ع ِإنَّ ه 

(469). 
ومن هنا جاء التعبري يف الروايات اـن الـبأد اإلسـأمية بـدار اإلسـأم يف قبـاخ دار الشـرك 

 او دار الكفر أو دار ايرب،  ا يدخ الحم أنق ال حدود جغرافية بي البأد اإلسأمية.
 .(466)«فمن كان منهم يف دار اإلسأم»يف حديث:  كقولق 

                                                           
 .1باب نادر جامع يف ف ل اإلمام وصفاتق   155-158ص 1الكايف:   (261)
 .1سورة املاادة:  (264)
 .1500كتاب ،داب الق اة    919ص 4دااام اإلسأم:   (261)
 .54سورة األنبياء:  (262)
 .94سورة املؤمنون:  (269)
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ـــوخ اهلل »ويف حـــديث:  هنـــحم اـــن قتـــاخ النســـاء والولـــدان يف دار ايـــرب إال أن  أن رسا
يقاتلوا فلن قاتل  أي ا فأمسو انها ما أمكنو وم لـ  بلـأ فلمـا هنـحم اـن قـتلهن يف دار 

 .(467)«ايرب كان يف دار اإلسأم أوىل
 .  (468)«إمنا أبرجاوهام من الشرك إىل دار اإلسأم»ويف حديث ،بر: 

رجها م: »وقاخ   .(465)«ن دار اإلسأم إىل بريهاولي  لقا أن  ا
إن أراد أن  ــــــر   ــــــا إىل بــــــأد املســــــلمي ودار اإلســــــأم فلــــــق مــــــا اشــــــرت  : »وقــــــاخ

 .(470)«اليها
 .(471)«أيهما أاظم حرمة دار اإلسأم أو دار الشرك: »وقاخ

يف رجــل كــان لــق ابــد فأدبــل دار الشــرك   أبــا ســبيا إىل دار : » واــن أ  ابــد اهلل
 .(472)«اإلسأم
النـاس كلهـم يف دار اإلسـأم امليـالفون وبـريهم أهـل هدنـة تـرد  ـالتهم »قاخ:  نق وا

وتـــؤدة أمـــانتهم ويـــون بعهـــدهم، إن األمانـــة تـــؤدة إىل الـــرب والفـــاجر، والعهـــد يـــون بـــق للـــرب 
والفــاجر وأد األمانــة إىل مــن ااتمنــو وال لــن مــن بانــو وال تأبــان  ــن جحــدك مــاال لــو 

 . (473)«اليق شييا بوجق بيانة
إذا بـر  ايـر  إىل دار اإلسـأم فأسـلم   يقتـق امرأتـاق »قـاخ:  وان جعفر بن  مد 

 . (474)«فهما الحم النكا 
أنــق كــان يــورع ايميــل، وايميــل مــا ولــد يف بلــد الشــرك فعــري : » واــن أ  ابــد اهلل

                                                                                                                                                                      
 .18باب اخلمسة   412ص 1اخلصاخ:   (266)
 . 6رايا  يف الس وأمري املؤمني  باب وصية رسوخ اهلل  45ص 9الكايف:   (261)
 .6  19ب 164ص 6ياي  األحكام:   (268)
 .6  118ب 181ص 1االستبصار:   (265)
 .121باب النكا    161ص 1بوايل الآليل:   (210)
 .9149باب حد السرقة   65ص 2من ال حي ر  الفقيق:   (211)
 .2  12ب 160ص 6ياي  األحكام:   (214)
 .19591  4ب 10-5ص 12مستدرك الوساال:   (211)
 .521  11كتاب النكا  ي  491ص 4م اإلسأم:  دااا (212)
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 .(479)«بع اهام بع ا يف دار اإلسأم وتقاروا باألنساب
إذا سك الرجل وامرأتق من املشركي فهما الـحم النكـا  مـا »أنق قاخ:  وان اإلمام الي

م يكـــــن أحـــــدمها ســـــك و أحـــــرا يف دار اإلســـــأم دون اآلبـــــر فـــــلذا كـــــان ذلـــــو فـــــأ اصـــــمة 
 .(476)«بينهما

قـاخ: قلـ  لـق: جعلـ  فـداك إن رجـأ مـن مواليـو  وان يون  ان أ  ايسـن الر ـا
فأبامها منق وهو جاهل بوجق السبيل  بلغق أن رجأ يعطي السي  والفرس يف سبيل اهلل فأتا 

قـاخ: « فليفعـل»  لقيق أصحابق فـأبربو  أن السـبيل مـع هـؤالء ال يفـوا وأمـرو  بردمهـا، فقـاخ: 
قـاخ: ففـي « فلـريابط وال يقاتـل»قد طل  الرجل فلم يفد  وقيـل لـق قـد شـي  الرجـل، قـاخ: 
فقــاخ لــق: يفاهــد؟ قــاخ: « نعــم»م ــل قــ وين والــديلم واســقأن ومــا أشــبق هــا  ال غــور، فقــاخ: 

فقــاخ: أرأيتــو لــو أن الــروم دبلــوا الــحم املســلمي م « ال إال أن  ـاي الــحم ذراري املســلمي»
يـرابط وال يقاتـل وإن بـاي الـحم بي ـة اإلسـأم واملسـلمي قاتـل »ينب  وم أن انعوهم، قاخ: 

اي هــو فيــق قــاخ: قلــ : فــلن جــاء العـدو إىل املو ــع الــ« فيكـون قتالــق لنفســق ولــي  للسـلطان
يقاتــل اــن بي ــة اإلســأم ال اــن هــؤالء ألن يف دروس اإلســأم »مــرابط كيــ  يصــنع؟ قــاخ: 

 . »(477)دروس دين  مد
ينفـــحم مـــن بـــأد »واـــن أ  بصـــري قـــاخ: ســـألتق اـــن اإلنفـــاء مـــن األرا كيـــ  هـــو؟ قـــاخ: 

 .(478)«اإلسأم كلها
يهــا وكــل مو ــع قــاخ صــاح  أوااــل املقــاالت: أقــوخ إن ايكــم يف الــدار الــحم األبلــ  ف

بل  فيق الكفر فهو دار كفر وكل مو ـع بلـ  فيـق اإلاـان فهـو دار إاـان وكـل مو ـع بلـ  
 .(475)فيق اإلسأم دون اإلاان فهو دار إسأم

 

                                                           
 .41189  6ب 416ص 11مستدرك الوساال:   (219)
 .591  11كتاب النكا  ي  494ص 4دااام اإلسأم:   (216)
 .4باب الغ و مع الناس إذا بي  الحم اإلسأم   41ص 9الكايف:   (211)
 .12891  2ب 118ص 48وساال الشيعة:   (218)
 القوخ يف حكم الدار. 81ب 52أواال املقاالت: ص (215)
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 هسائل حول 

 العولمة االقتصادية
 

 االقتصاد هس العولمة اإلسالهية
اي تنتهجــق العوملــة ينبغــي العلــم بــأن السياســة االقتصــادية، وكــالو االقتصــاد الــهسةةألة: 

اإلسأمية ولطط لق بدقة، مبتنية الحم جعل اإلنسان هو احملور، والحم احرتام حقوقق، ورااية 
األبأق واآلداب اإلنسانية بالنسبة إليـق، كيـ  ال وقـد سـير اهلل كـل مـا يف األرا لإلنسـان 

ال أن يكـــون وكرامتـــق، ال ملســـو اإلنســـان وإذاللـــق، وألن يكـــون االقتصـــاد يف بدمـــة اإلنســـان، 
 اإلنسان يف بدمة االقتصاد.

وهنــا ال بــأس بــاكر بعــ  املســاال الشــراية املنقســمة إىل األحكــام اخلمســة: مــن وجــوب 
وحرمــــة واســــتحباب وكراهــــة وإباحــــة، والــــ  تنبــــئ اــــن ااتمــــاد النظــــام االقتصــــادي اإلســــأمي 

خ التجــاري، ومنــع وسياســة العوملــة االقتصــادية يف اإلســأم، الــحم انفتــا  الســوق، وحريــة التبــاد
امل ايقات ورفع القيـود اـن الصـادرات والـواردات، ولـرم كـل مـا يصـدأ اـن التحـرك التجـاري، 
أو ي ــر حبقــوق اإلنســان وكرامتــق، أو يفســد اليــق دنيــا  و،برتــق، كتحــرم الربــا ورفــع اجلمــارك 

 واملكوس وإلغاء ال راا  بري الشراية والرسوم الو عية.
ن ةاُهم  ِهةن  الطَّيِّب ةاِض ع ل ق د  ك  قاخ تعـاىل:  ةِر ع ر ز قة  ل ن اُهم  ِهةس ال بة ةرِّ ع ال ب ح  ن ا ب ِنس آد م  ع ح م  رَّه 

ن ا تة ف ِضيالً  ِثيره ِهمَّن  خ ل ق  ع ه ضَّل ن اُهم    ل ى ك 
 (480). 

ر ج  بِةِه اهللُ الَِّهي خ ل ق  السَّم اع اِض ع اار ب  ع ص نة ز ل  ِهن  السَّم اِ  ه اً  ه ةوقاخ سـبحانق: أ خ 
ةار   ةِر بِةأ ه رِِه ع س ةخَّر  ل ُكةُم اانة    ةِري  ِهةس ال ب ح  ِهن  الثَّم ر اِض ِرز قاً ل ُكةم  ع س ةخَّر  ل ُكةُم ال ُفل ةك  لِت ج 

   ةار ةي ِن ع س ةخَّر  ل ُكةُم اللَّي ةل  ع النةَّ   ع آت ةاُكم  ِهةن  ُكةلِّ  ع س خَّر  ل ُكُم الشَّم س  ع ال ق م ر  د ائِبة 
ُصوه ا ِإنَّ اإِلن س ان  ل ظ ُلوَم ك فَّارَ ه   ِإن  تة ُعدُّعا نِع م ة  اهلِل ال  ُتح  ا س أ ل ُتُموُه ع 

(481). 

                                                           
 .10سورة اإلسراء:  (280)
 .12-14سورة إبراهيم:  (281)
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 ال للفقر عالحرهان
يفــــ  الــــحم ايــــاكم اإلســــأمي وايكومــــة اإلســــأمية العمــــل الــــحم نفــــي الفقــــر  هسةةةةألة:

 لاي جاء بق اإلسأم.وايرمان، ومكافحة اجلهل واملرا، وذلو بتطبيق النظام االقتصادي ا
 .(482)«القرب بري من الفقر: »قاخ أمري املؤمني 

 .(483)«ايرمان باالن: »وقاخ 
 .(484)«إن الفقر مالة للنف ، مدهشة للعقل، جال  للهموم: »وقاخ 

: مــا أقــبإ الفقــر بعـد الغــىن، وأقــبإ اخلطييــة قــاخ رسـوخ اهلل : »وقـاخ أبــو ابــد اهلل 
 .(489)«بعد املسكنة
: كـــاد الفقــر أن يكـــون  قـــاخ رســوخ اهلل »قــاخ:  كوين اــن أ  ابـــد اهلل واــن الســـ

 .(486)«كفرا وكاد ايسد أن يغل  القدر
 .(487)«وأاوذ بو من الفقر»وقد ورد يف الدااء: 
اللهــــم إين أاـــــوذ بــــو مــــن الكفــــر والفقـــــر ومواقــــ  اخلــــ ي يف الـــــدنيا »ويف داــــاء ،بــــر: 

 .(488)«واآلبرة
 الحرية االقتصادية

الــحم ايــاكم اإلســأمي وايكومــة اإلســأمية، مــنإ ايريــة االقتصــادية الــ  يفــ   هسةةألة:
قررهـا اإلسـأم لكــل النـاس، وذلــو بـأن تســمإ وـم، بـل وتســاادهم يف إنتـا  وتصــنيع كـل مــا 
حيتاجونق أو يريدونق من مواد باااية وإنشااية وبدماتيـة، سـواء يف جمـاخ ال رااـة، أو الصـنااة، 

ــــون والتقنيــــات الأ امــــة، فتفــــتإ الــــيهم أبــــواب العلــــوم، وايِــــري، واملهــــن، والكســــ ، أو الفن
 واالكتساب، والتصدير واالسترياد، وبري ذلو.

                                                           
 .8411  1ي 1ب 9ق 169برر ايكم ودرر الكلم: ص (284)
 .8418  1ي 1ب 9ق 169برر ايكم ودرر الكلم: ص (281)
 .8441  1ي 1ب 9ق 169برر ايكم ودرر الكلم: ص (282)
 .6باب العبادة   82ص 4الكايف:   (289)
 .40191  99ب 166-169ص 19لشيعة:  وساال ا (286)
 .11121  12ب 181ص 5مستدرك الوساال:   (281)
 .1  5ب 104ص 9ياي  األحكام:   (288)
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ُهو  الَِّهي خ ل ق  ل ُكم  ه ا ِهس اار ِب ج ِميعاً قاخ تعاىل: 
 (485). 

 .(450)«األرا هلل وملن امرها: »وقاخ 
حــي تعــري ايــرام  كــل شــيء يكــون فيــق حــأخ وحــرام فهــو لــو حــأخ أبــداً : »وقــاخ 
 .(451)«بعينق فتداق

 تقرير الملكية الشخصية
يقـــر اإلســـأم امللكيـــة الشيصـــية بشـــكل ن يـــق، وحيـــرتم أمـــواخ النـــاس كمـــا حيـــرتم  هسةةةألة:

أارا ـــهم ودمـــاءهم، وال يســـمإ ألحـــد وال جلهـــة بالتصـــري فيهـــا إال اـــن تـــراا حاصـــل بـــي 
ر هــا  امللكيــة مــن منــافع يتوقــ  الطــرفي، أو اــن طيــ  نفــ  مــن املالــو، وذلــو ملــا يف تقريــ

 اليها تقدم اجملتمع ورقيأق، إ افة إىل ما فيق من احرتام لإلنسان واحرتام ملا يرتبط بق.
 .(452)«إن الناس مسلطون الحم أمواوم: »وقاخ

 .(453)«ال حيل ماخ امرئ مسلم إال بطيبة نف  منق: » وانهم 
 . (454)« ان طي  نف  منقاملسلم أبو املسلم ال حيل مالق إال: »وقاخ النك 

 . (459)«ماخ املسلم ودمق حرام: »وقاخ
 . (456)«ال حيل ماخ امرئ مسلم إال ان طي  نف   منق»قاخ:  وانق 

 . (457)«حرمة ماخ املسلم كحرمة دمق»أنق قاخ:  وروة ابن مسعود انق 
ال يأبــان أحــدكم متــاع أبيــق جــادا وال الابــا، مــن أبــا اصــا أبيــق : »وقــاخ النــك 

 . (458)«دهافلري 
                                                           

 .45سورة البقرة:  (285)
 .4باب يف إحياء أرا املوات   415ص 9الكايف:   (250)
 .16باب األطعمة واألشربة   4ق 269ص 1بوايل الآليل:   (251)
 . 1  11ب 414ص 4حبار األنوار:   (254)
 .15821 من   50ب 914ص 12وساال الشيعة:   (251)
 .40840  1ب 88ص 11مستدرك الوساال:   (252)
 .4باب الغص    4ق 211ص 1بوايل الآليل:   (259)
 باب الغص . 12ص 4فقق القر،ن:   (256)
 .11ص 1تنبيق اخلواطر ون هة النوابر:   (251)
 .40841  1ب 85-88ص 11مستدرك الوساال:   (258)
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مـــن أبـــا أر ـــا بغـــري حقهـــا كلـــ  أن »قـــاخ:  وروة يعلـــحم بـــن مـــرة ال قفـــي أن النـــك 
 . (455)«حيمل ترا ا إىل احملشر

من أبا شربا مـن األرا بغـري حقـق طوقـق اهلل يـوم القيامـة مـن »أنق قاخ:  وروي انق 
 . (900)«سبع أر ي

أبـا مـن مـاخ أبيـق حبـأخ ليـأتي الـحم النـاس امـان ال يبـايل الرجـل  ـا ي» وروي انق 
 .(901)«أو حرام

 ديون الشعب يؤّدي ا الحكام
يلـ م الـحم ايـاكم اإلسـأمي وايكومـة اإلسـأمية تسـديد ديـون املغـرمي امل قلـي،  هسألة:

فانق هو املسؤوخ ان ديون الشع  إذا م يقـدروا الـحم األداء، ويف ذلـو روايـات اديـدة، وقـد 
ملا أالن ان حكـم ال ـمان االجتمـااي، وأنـق إذا   بأن النك ورد ان اإلمام الصادق 

مــات أحــد وتــرك مــاالً فلور تــق، وإذا تــرك دينــاً فعلــحم ايــاكم تســديد  وأدااــق، أســلم انــد ذاك 
وما كان سب  إسأم اامة اليهود إال من بعد هاا القوخ من رسوخ : »اامة اليهود، قاخ 

 .(902)«وإهنم ،منوا الحم أنفسهم والحم ايااليم اهلل 
املغرم إذا تدين أو اسـتدان يف حـق أجـل »يقوخ:  قاخ الراوي:  ع  الي بن موسحم 

 . (903)«سنًة فلن اتسع وإال ق حم انق اإلمام من بي  املاخ
: أاا مؤمن أو مسـلم مـات وتـرك دينـاً م قاخ رسوخ اهلل »قاخ:  وان أ  ابد اهلل

يق ق فعليق إ  ذلـو، إن اهلل تبـارك  يكن يف فساد وال إسراي فعلحم اإلمام أن يق يق، فلن م
اآليــة، فهــو مــن الغــارمي ولــق   (904)إنمةةا الصةةدقاض للفقةةرا  عالمسةةاكينوتعــاىل يقــوخ: 

 . (909)«سهم اند اإلمام فلن حبسق فلئق اليق
                                                           

 .6باب الغص    4ق 212ص 1وايل الآليل:  ب (255)
 .190ص 4تنبيق اخلواطر ون هة النوابر:   (900)
 .8باب الغص    4ق 212ص 1بوايل الآليل:   (901)
 .6باب ما يف  من حق اإلمام الحم الراية   206ص 1الكايف:   (904)
 .19140  5ب 155ص 11مستدرك الوساال:   (901)
 .60سورة التوبة:  (902)
 .5  11ب 425ص 41وار:  حبار األن (909)
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 .(907)«فعليأ ومن ترك ماال فلور تق (906)من ترك ديناً أو َ ياااً : »وقاخ النك 

                                                           
 مادة  يع. 161ص 2ال ياع: العياخ. جممع البحرين:   (906)
 .6باب ما يف  من حق اإلمام الحم الراية   206ص 1الكايف:   (901)
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 بيف المال هس خدهة الشعب
يف  الحم ايكومة اإلسأمية واياكم اإلسـأمي أن يكـون أمينـاً الـحم بيـ  مـاخ  لة:هسأ

 املسلمي ويرااي مصلحة املسلمي االقتصادية بكل جهد  ووسعق.
بالكوفــة  ورد اــن أ  امــرو بــن العــأء: أن اقيــل بــن أ  طالــ  ملــا قــدم الــحم الــي 

 خ.يسرتفد  ارا اليق اطاء ، فقاخ: إمنا أريد من بي  املا
مـا »اجلمعة قاخ لعقيل:  فأقام فلما صلحم أمري املؤمني « تقيم إىل يوم اجلمعة»فقاخ: 

 «.تقوخ فيمن بان هؤالء أمجعي؟
 قاخ: بي  الرجل ذاك.

 «.فأن  تأمرين أن أبون هؤالء وأاطيو»قاخ: 
 فلما بر  من اند  أتحم معاوية فأمر لق يوم قدومـق  ااـة ألـ  درهـم وقـاخ لـق: يـا أبـا ي يـد

 أنا بري لو أم الي؟
 .(908)قاخ اقيل: وجدت اليا أنظر لنفسق منق يل ووجدتو أنظر يل منو لنفسو

واهلل ألن أبيـــ  الـــحم حســـو الســـعدان مســـهداً أو أجــــر يف : » وقـــاخ أمـــري املـــؤمني 
األبــأخ مصــفداً أحــ  إيل مــن أن ألقــحم اهلل ورســولق يــوم القيامــة باملــاً لــبع  العبــاد وباصــباً 

طـام، وكيـ  أبلـم أحـداً لـنف  يسـرع إىل البلـحم قفووـا ويطـوخ يف ال ـرة حلووـا، ء من اي لشي
واهلل لقد رأي  اقيأ وقد أملق حي استماحين من بركم صاااً، ورأي  صبيانق شعث الشعور 
برب األلوان من فقرهم كأمنا سودت وجوههم بالعظلم وااودين مؤكداً وكرر اليأ القـوخ مـردداً، 

فظـــن أين أبيعــق ديـــين وأتبــع قيـــاد  مفارقــاً طـــريق  فأمحيــ  لـــق حديـــدًة   فأصــغي  إليـــق  عــي 
أدنيتهـا مــن جســمق ليعتــرب  ـا ف ــ   ــجي  ذي دنــ  مــن أملهـا وكــاد أن حيــرتق مــن ميســمها 
فقلـــ  لـــق:  كلتـــو ال واكـــل يـــا اقيـــل أتـــين مـــن حديـــدة أمحاهـــا إنســـاهنا للعبـــق وجتـــرين إىل نـــار 

وال أاــن مــن لظــحم وأاجــ  مــن ذلــو طــارق طرقنــا  ســجرها جبارهــا لغ ــبق، أتــين مــن األذة
 لفوفـة يف واااهـا ومعجونـة شـنيتها كأمنـا اجنـ  بريـق حيـة أو قييهـا فقلـ : أصـلة أم اكـاة أم 

 صدقة فالو  رم الينا أهل البي .
 فقاخ: ال ذا وال ذاك ولكنها هدية.

                                                           
 قصة ي يد بن حجية. 180-115ص 4الغارات:   (908)
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ة أم يجــر، فقلــ : هبلتــو اوبــوخ أاــن ديــن اهلل أتيتــين لتيــداين، أخمتــبط أنــ  أم ذو جنــ
واهلل لــو أاطيــ  األقــاليم الســبعة  ــا لــ  أفأكهــا الــحم أن أاصــي اهلل يف منلــة أســلبها جلــ  
شــعرية مــا فعلتــق، وإن دنيــاكم انــدي ألهــون مــن ورقــة يف فــم جــرادة تق ــمها مــا لعلــي ولنعــيم 

 . (905)«يفىن ولاة ال تبقحم نعوذ باهلل من سبات العقل وقبإ ال لل وبق نستعي
أمــا بعــد فقــد بلغــين انــو أمــر إن كنــ  »لــبع  امالــق:  مــري املــؤمني ومــن كتــاب أل

فعلتـــق فقـــد أســــيط  ربـــو واصـــي  إمامــــو وأب يـــ  أمانتـــو بلغــــين أنـــو جــــردت األرا 
فأبــات مــا لــ  قــدميو وأكلــ  مــا لــ  يــديو فــارفع إيلأ حســابو واالــم أن حســاب اهلل 

 . (910)«أاظم من حساب الناس والسأم
أمـا بعـد فـلين كنـ  أشـركتو يف » كتابق إىل ابد اهلل بن اباس: يف وقاخ أمري املؤمني 

ـــق منـــو يف نفســـي ملواســـايت  أمـــان  وجعلتـــو شـــعاري وبطـــان  وم يكـــن رجـــل مـــن أهلـــي أو 
ومـــوااريت وأداء األمانـــة إيلأ، فلمـــا رأيـــ  ال مـــان الـــحم ابـــن امـــو قـــد كلـــ  والعـــدو قـــد حـــرب 

قلبــ  البــن امــو بهــر  (912)غرتوشــ (911)وأمانــة النــاس قــد ب يــ  وهــا  األمــة قــد فنكــ 
اجملــن ففارقتــق مــع املفــارقي وبالتــق مــع اخلــالي وبنتــق مــع اخلــااني فــأ ابــن امــو ،ســي  وال 
األمانة أدي  وكأنو م تكن اهلل تريد جبهادك وكأنو م تكـن الـحم بينـة مـن ربـو وكأنـو إمنـا  

شــدة يف بيانــة كنــ  تكيــد هــا  األمــة اــن دنيــاهم وتنــوي بــريم اــن فيــيهم فلمــا أمكنتــو ال
األمة أسرا  الكـرة وااجلـ  الو بـة وابتطفـ  مـا قـدرت اليـق مـن أمـواوم املصـونة ألراملهـم 
وأيتـــامهم ابتطـــاي الـــاا  األاخ داميـــة املعـــ ة الكســـرية فحملتـــق إىل ايجـــاا رحيـــ  الصـــدر 
حبملــق بــري متــأ  مــن أبــا  كأنــو ال أبــا لغــريك حــدرت إىل أهلــو ترا ــو مــن أبيــو وأمــو، 

هلل أمــا تــؤمن باملعــاد أومــا لــاي نقــا  ايســاب أيهــا املعــدود كــان انــدنا مــن أويل فســبحان ا
األلباب كي  تسي  شراباً وطعاماً وأنـ  تعلـم أنـو تأكـل حرامـاً وتشـرب حرامـاً وتبتـاع اإلمـاء 
وتــنكإ النســاء مــن أمــواخ اليتــامحم واملســاكي واملــؤمني واجملاهــدين الــاين أفــاء اهلل الــيهم هــا  

                                                           
 يتربأ من الظلم. من كأم لق  442هن  البأبة، اخلط :  (905)
 إىل بع  امالق. من كتاب لق  20ل: هن  البأبة، الرساا (910)
 من )فنك  اجلارية( إذا صارت ماجنة، وجمون األمة: أباها بغري اي م يف أمرها كأهنا الة. (911)
 شغرت: م يبق فيها من حيميها. (914)
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حــرا  ــم هــا  الــبأد فــاتق اهلل واردد إىل هــؤالء القــوم أمــواوم فلنــو إن م تفعــل   األمــواخ وأ
أمكنين اهلل منو ألاارن إىل اهلل فيو وأل ربنو بسـيفي الـاي مـا  ـرب  بـق أحـداً إال دبـل 
النــار، وواهلل لــو أن ايســن وايســي فعــأ م ــل الــاي فعلــ  مــا كانــ  ومــا انــدي هــوادة وال 

حي ،بـا ايـق منهمـا وأايـإ الباطـل اـن مظلمتهمـا وأقسـم بـاهلل رب العـاملي بفرا مين بلرادة 
مـا يســرين أن مــا أباتــق مــن أمـواوم حــأخ يل أتركــق مريا ــاً ملــن بعـدي ف ــإ رويــداً فكأنــو قــد 
بلغـــ  املـــدة ودفنـــ  لـــ  ال ـــرة وار ـــ  اليـــو أامالـــو باحملـــل الـــاي ينـــادي الظـــام فيـــق 

 .(913)«ة والت حي مناصبايسرة ويتمىن امل يع فيق الرجع
كــان ين ــإ بيــ  املــاخ   يتنفــل فيــق ويقــوخ: اشــهد يل   إن اليــاً »واــن جممــع التيمــي: 

 .(914)«يوم القيامة أين م أحب  فيو املاخ الحم املسلمي
يـا أهـل الكوفـة إن برجـ  مـن انـدكم »يقـوخ:  وان بكر بن ايسحم قـاخ: كـان الـي
ن  نفقتق تأتيق من بلتق باملدينة من ينبـع، وكـان ، وكا«بغري رحلي وراحل  وبأمي فأنا باان

يطعــم النــاس اخلــل واللحــم ويأكــل مــن ال ريــد بال يــ  ويفللهــا بــالتمر مــن العجــوة وكــان ذلــو 
طعامـق، واامـوا أنــق كـان يقســم مـا يف بيــ  املـاخ فــأ تـأيت اجلمعــة ويف بيـ  املــاخ شـيء ويــأمر 

 ايديث. (919)«فيق ركعتي ببي  املاخ يف كل اشية مخي  فين إ باملاء   يصلي
يقــوخ: وسـيل اـن قســم بيـ  املــاخ  واـن حفـ  بــن بيـاع قـاخ:  عــ  أبـا ابـد اهلل 

أهــل اإلســأم هــم أبنــاء اإلســأم أســوي بيــنهم يف العطــاء وف ــاالهم بيــنهم وبــي اهلل »فقــاخ: 
أمجلهم كبين رجل واحد ال نف ل أحداً منهم لف ـلق وصـأحق يف املـرياع الـحم ،بـر  ـعي  

 . (916)«يف بدو أمر  ص، وقاخ هاا هو فعل رسوخ اهلل منقو 

 ط ارة بيف المال
ال تكون موارد بي  املـاخ مـن الربـا، والغـا، والغصـ ، واملصـادرة، واإلجحـاي، هسألة: 

                                                           
 إىل بع  امالق. من كتاب لق  21هن  البأبة، الرساال:  (911)
 .40089  20ب 105ص 19وساال الشيعة:   (912)
 .40086  20ب 105ص 19ساال الشيعة:  و  (919)
 .1  66ب 126ص 6ياي  األحكام:   (916)
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 وال راا  بري الشراية، وما أشبق  ا حرأمق اإلسأم. 
اخلـرا ، أمـا بعـد: مـن ابـد اهلل الـي أمـري املـؤمني إىل أصـحاب : » قاخ أمـري املـؤمني 

فــلن مــن م حيــار مــا هــو صــاار إليــق م يقــدم لنفســق مــا حيراهــا، واالمــوا أن مــا كلفــتم بــق يســري 
وأن  وابــق ك ــري، ولــو م يكــن فيمــا هنــحم اهلل انـــق مــن البغــي والعــدوان اقــاب  ــاي لكـــان يف 

هم فـلنكم  واب اجتنابق ما ال اار يف ترك طلبق، فأنصفوا الناس من أنفسـكم واصـربوا يـوااج
بـــ ان الرايـــة ووكـــأء األمـــة وســـفراء األامـــة، وال لشـــموا أحـــداً اـــن حاجتـــق، وال لبســـو  اـــن 
طلبتق، وال تبيعن للنـاس يف اخلـرا  كسـوة شـتاء وال صـي ، وال دابـًة يعتملـون اليهـا وال ابـداً، 
أن وال ت ربن أحداً سوطاً ملكان درهم، وال متسن ماخ أحد مـن النـاس مصـل وال معاهـد، إال 

جتــدوا فرســاً أو ســأحاً ياعــدة بــق الــحم أهــل اإلســأم فلنــق ال ينبغــي للمســلم أن يــدع ذلــو يف 
أيدي أاداء اإلسأم فيكون شـوكًة اليـق، وال تـدبروا أنفسـكم نصـيحًة وال اجلنـد حسـن سـرية 
 وال الراية معونًة وال دين اهلل قوًة وأبلوا يف سبيل اهلل مـا اسـتوج  الـيكم فـلن اهلل سـبحانق قـد
اصــطنع انــدنا وانــدكم أن نشــكر  جبهــدنا وأن ننصــر   ــا بلغــ  قوتنــا وال قــوة إال بــاهلل العلــي 

 . (917)«العظيم
: إين رأيــ  اهلل تعــاىل قـــد ذكــر الربـــا يف بــري ،يـــة اــن  ااــة قـــاخ: قلــ  أل  ابـــد اهلل

ـــــــيأ اتنـــــــع النـــــــاس مـــــــن اصـــــــطناع »قلـــــــ : ال، قـــــــاخ: « أوتـــــــدري م ذاك»وكـــــــرر ، فقـــــــاخ:  ل
 .(918)«املعروي

مــن بــا املســلمي حشــر مــع اليهــود يــوم القيامــة ألهنــم أبــا : » وقــاخ رســوخ اهلل 
 .(915)«الناس للمسلمي

                                                           
 إىل امالق الحم اخلرا . من كتاب لق  91هن  البأبة، الرساال: (911)
 .1باب الربا   126ص 9الكايف:   (918)
 .1581باب اإلحسان وترك الغا يف البيع   411ص 1من ال حي ر  الفقيق:   (915)
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 حرهة الخيانة هس بيف المال

ال يفــوا االبــتأس واخليانــة يف بيــ  املــاخ، ويلــ م حفظهــا مــن ال يــادة والنقصــان، هسةةألة: 
أن اليأبـــــا لنفســـــق مـــــا مـــــن قبـــــل ايـــــاكم نفســـــق وبـــــري ، حيـــــث إن الـــــحم ايكومـــــة وايـــــاكم 

اليستحقق، وال يتصـري اـدواناً حـي يف فلـ  واحـد مـن بيـ  مـاخ املسـلمي، وال يهـ  شـيياً 
 منق بأ استحقاق ألحد من ذويق ومن أشبق.

وكاتبـق وكـان يف  ان الي بن أ  رافع قـاخ: كنـ  الـحم بيـ  مـاخ الـي بـن أ  طالـ 
 رسـل  إيلَّ بنـ  الـي بـن أ  طالـ بي  مالق اقد لؤلـؤ كـان أصـابق يـوم البصـرة، قـاخ: فأ
اقـــد لؤلـــؤ وهـــو يف يـــدك وأنـــا أحـــ  أن  فقالـــ  يل: بلغـــين أن يف بيـــ  مـــاخ أمـــري املـــؤمني

 تعرينيق أجتمل بق يف أيام ايد األ ححم.
 فأرسل  إليها ااريًة م مونًة مردودًة يا بن  أمري املؤمني.

 فقال : نعم ااريًة م مونًة مردودًة بعد  أ ة أيام.
مــن أيــن صــار إليــو هــاا »ر،  اليهــا فعرفــق فقــاخ وــا:  فعتــق إليهــا وإن أمــري املــؤمنيفد
 «العقد؟

فقال : استعرتق من الي بن أ  رافع باان بي  ماخ أمري املؤمني ألتـ ين بـق يف العيـد   
 أرد .

 «.ألون املسلمي يا ابن أ  رافع؟»فجيتق، فقاخ يل:  قاخ: فبعث إيلأ أمري املؤمني 
 فقل  لق: معاذ اهلل أن أبون املسلمي.

كيــ  أاــرت بنــ  أمــري املــؤمني العقــد الــاي يف بيــ  مــاخ املســلمي بغــري إذين »فقــاخ: 
 «.ور اهم؟

فقلــ : يــا أمــري املــؤمني إهنــا ابنتــو وســألتين أن أاريهــا إيــا  تتــ ين بــق فأاريــا إيهــا ااريــًة 
 يماً إىل مو عق.م مونًة مردودًة، ف منتق يف مايل واليأ أن أرد  سل

 «.فرد  من يومو وإياك أن تعود مل ل هاا فتنالو اقوب »قاخ: 
أوىل البنــ  لــو كانــ  أبــات العقــد الــحم بــري ااريــة م ــمونة مــردودة لكانــ  »  قــاخ: 

 «.إذن أوخ ها ية قطع  يدها يف سرقة
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أحق بلبسـق  قاخ: فبل  مقالتق ابنتق فقال  لق: يا أمري املؤمني أنا ابنتو وب عة منو فمن
 مين.

يا بن  الي بن أ  طال  ال تاهنب بنفسو ان ايق أكـل : »فقاخ وا أمري املؤمني
 «.نساء املهاجرين تت ين يف هاا العيد   ل هاا
 .(920)قاخ: فقب تق منها ورددتق إىل مو عق

، والـحم ووصيق أمـري املـؤمني الـي بـن أ  طالـ  نعم هكاا كان سرية رسوخ اهلل 
 ماً كان بنو أمية وبنو مروان ومن شاكلهم.اكسق متا

ويف التــاريو: أن ا مــان نفــحم أبــا ذر أوال إىل الشــام،   اســتقدمق إىل املدينــة ملــا شــكا منــق 
معاوية،   نفا  من املدينة إىل الرباة ملا امل باملدينة نظري ما كان يعمل بالشـام، وأصـل هـا  

ري  بيـــوت األمـــواخ وابـــت  ايـــد بـــن  ابـــ  الواقعـــة أن ا مـــان ملـــا أاطـــحم مـــروان بـــن ايكـــم وبـــ
بشيء منها جعل أبوذر يقوخ بي الناس ويف الطرقـات والشـوارع: بشـر الكـافرين بعـااب ألـيم، 

عالةهين يكنةزعن الةههب عالفضةة عال ينفقون ةا هةس ويرفع بـالو صـوتق، ويتلـو قولـق تعـاىل: 
سةةبيل اهلل هبشةةةرهم بعةةهاب صلةةةيم

هـــو ســاك    إنـــق ، فرفـــع ذلــو إىل ا مـــان مــرارا و (921) 
 أرسل إليق موىل من مواليق: أن انتق اما بلغين انو.

فقاخ أبوذر: أينهاين ا مان ان قراءة كتاب اهلل تعاىل واي  من تـرك أمـر اهلل فـو اهلل ألن 
 أر ي اهلل بسيط ا مان أح  إيل وبري يل من أن أسيط اهلل بر حم ا مان.

قــاخ ا مــان يومــا والنــاس حولــق:  فأب ــ  ا مــان ذلــو وأحفظــق فتصــابر ومتاســو إىل أن
 أيفوا لإلمام أن يأبا من بي  املاخ شييا قر ا فلذا أيسر ق حم؟.

 فقاخ كع  األحبار: ال بأس بالو.
 فقاخ أبوذر: يا ابن اليهوديي أتعلمنا ديننا.

 فقاخ ا مان: قد ك ر أذاك يل وتولعو بأصحا ، ايق بالشام، فأبرجق إليها.
اوية أشياء يفعلها، فبعث إليق معاوية يوما  أئااـة دينـار، فقـاخ فكان أبوذر ينكر الحم مع

أبوذر لرسولق: إن كانـ  مـن اطـااي الـاي حرمتمونيـق اـامي هـاا قبلتهـا وإن كانـ  صـلة فـأ 

                                                           
 .11  10ب 194-191ص 10ياي  األحكام:   (940)
 .12سورة التوبة:  (941)
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 حاجة يل فيها وردها اليق.
  بــىن معاويــة اخل ــراء بدمشــق فقــاخ أبــوذر: يــا معاويــة إن كانــ  هــا  مــن مــاخ اهلل فهــي 

 كان  من مالو فهي اإلسراي.اخليانة وإن  
وكان أبوذر يقوخ بالشام: واهلل لقـد حـد   أامـاخ مـا أارفهـا، واهلل مـا هـي يف كتـاب اهلل 
وال سنة نبيق، إين ألرة حقا يطفأ وباطأ حييا وصادقا مكابا وأ رة بغـري تقـحم وصـايا مسـتأ را 

 اليق.
الشـام فتـدارك أهلـق إن   فقاخ حبي  بـن مسـلمة الفهـري ملعاويـة: إن أبـا ذر ملفسـد الـيكم

 .(922)«كان لو فيق حاجة
وروة أبــو ا مــان اجلــاحظ اــن جــأم بــن جنــدخ الغفــاري قــاخ: كنــ  بأمــاً ملعاويــة الــحم 
قنسرين والعواصم يف بأفة ا مان فجي  إليق يوما أسألق ان حـاخ املـي إذ  عـ  صـاربا 

ن بــاملعروي التــاركي لــق، الــحم بــاب دار  يقــوخ: أتــتكم القطــار حبمــل النــار، اللهــم العــن اآلمــري
اللهـم العــن النــاهي اــن املنكــر املــرتكبي لــق، فاابــأر معاويــة وتغــري لونــق وقــاخ: يــا جــأم أتعــري 

 الصارل؟
 فقل : اللهم ال.

قـــاخ: مـــن اـــايري مـــن جنـــدب بـــن جنـــادة يأتينـــا كـــل يـــوم فيصـــرل الـــحم بـــاب قصـــرنا  ـــا 
  ع .

   قاخ: أدبلو .
حي وق  بي يديق، فقاخ لق معاوية: يا اـدو اهلل واـدو فجيء بأ  ذر بي قوم يقودونق 

رسولق تأتينا يف كل يوم فتصـنع مـا تصـنع أمـا إين لـو كنـ  قاتـل رجـل مـن أصـحاب  مـد مـن 
بــري إذن أمــري املــؤمني ا مــان لقتلتــو ولكــين أســتأذن فيــو قــاخ جــأم: وكنــ  أحــ  أن أرة 

ر  ـرب مـن الرجـاخ بفيـ  العار ـي أبا ذر ألنق رجل من قومي، فالتف  إليق فـلذا رجـل أ ـ
يف بهر  جنأ فأقبـل الـحم معاويـة وقـاخ: مـا أنـا بعـدو هلل وال لرسـولق بـل أنـ  وأبـوك اـدوان هلل 

وداـا اليـو مـرات أن ال  ولرسولق أبهرمتا اإلسأم وأبطنتما الكفر ولقد لعنو رسوخ اهلل 
لبلعــوم الــاي يأكــل وال إذا ويل األمــة األاــي الواســع ا»يقــوخ:  تشــبع،  عــ  رســوخ اهلل 

                                                           
 كيفية إسأم أ  ذر )را(.  14ب 219ص 44حبار األنوار:   (944)
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 «.يشبع فلتأبا األمة حارها منق
 فقاخ معاوية: ما أنا ذاك الرجل.

و عتـق يقـوخ وقـد مـررت  قاخ أبو ذر: بل أن  ذلو الرجل أبربين بالو رسـوخ اهلل 
 «. اللهم العنق وال تشبعق إال بالرتاب»بق: 
وكتــ  إىل ا مــان  ف ــحو معاويــة وأمــر حببســق« أســ  معاويــة يف النــار»و عتــق يقــوخ:  

 فيق، فكت  ا مان إىل معاوية: أن امحل جندباً إيلأ الحم أبلظ مرك  وأوار .
فوجق بـق مـن سـار بـق الليـل والنهـار ومحلـق الـحم شـاري لـي  اليهـا إال قتـ  حـي قـدم بـق 
املدينــة وقــد ســقط يــم فيايــق مــن اجلهــد، فلمــا قــدم بعــث إليــق ا مــان أن ايــق بــأي أرا 

 شي .
 قاخ:  كة.

 خ: ال.قا
 قاخ: بي  املقدس.

 قاخ: ال.
 قاخ: بأحد املصرين.

 قاخ: ال.
 .(923)«قاخ: ولكين مسريك إىل رباة فسري  إليها فلم ي خ  ا حي مات

 هصارف بيف المال
مــن مــوارد صــري بيــ  املــاخ: إســعاي الفقــراء، وق ــاء الــديون، وتــ وي  العــ أاب، هسةةألة: 

وامــران الــبأد، والرتفيــق الــحم العبــاد، وت قيــ  ومــنإ رأس مــاخ للعــاملي، وتشــغيل العــاطلي، 
 الناس وبري ذلو  ا يسااد الحم تقدم البأد والعباد.

املغـرم إذا تـدين أو اسـتدان يف حـق أجـل سـنًة فـلن اتسـع وإال : » قاخ الي بن موسـحم
 . (924)«ق حم انق اإلمام من بي  املاخ

بـاكر  ف ـرب يـد  حـي  أيت برجل ابث إن أمري املؤمني»قاخ:  وان أ  ابد اهلل

                                                           
 أببار أ  ذر الغفاري حي بروجق إىل الرباة. 498-491ص 8شر  هن  البأبة البن أ  ايديد:   (941)
 .5باب ما يف  من حق اإلمام الحم الراية   201ص 1الكايف:   (942)



 

 118 

 . (929)«امحرت   اوجق من بي  املاخ
اــن رجــل قتــل رجــأ امــداً فلــم  واــن بريــد بــن معاويــة العجلــي قــاخ: ســيل أبــو جعفــر

يقــم اليــق ايــد وم تصــإ الشــهادة اليــق حــي بــولط وذهــ  اقلــق   إن قومــاً ،بــرين شــهدوا 
لق حي قتلق وهـو صـحيإ لـي  بـق إن شهدوا اليق أنق قت»اليق بعد ما بولط أنق قتلق، فقاخ: 

الة من فساد اقلق قتل بق، وإن يشهدوا اليق بالو وكان لق ماخ يعري دفع إىل ور ة املقتوخ 
الديــة مـــن مــاخ القاتـــل وإن م يكـــن لــق مـــاخ أاطـــي الديــة مـــن بيـــ  املــاخ وال يبطـــل دم امـــرئ 

 . (926)«مسلم
احـام النـاس يـوم اجلمعـة قـاخ: مـن مـات يف  أن أمـري املـؤمني: » وان أ  ابد اهلل

 .(927)«أو يوم ارفة أو الحم جسر ال يعلمون من قتلق فديتق من بي  املاخ
 

 احترام حقوق الفرد عالجما ة
النــاس »حيــرأم اإلســأم كــل أمــر يتنــان مــع مــا شــرأاق مــن قــانون الســلطنة القااــل:  هسةةألة:

كـوس فلهنـا  رمـة ومن أبرا مصاديق ذلو اجلمـارك وامل (928)«مسلطون الحم أمواوم وأنفسهم
 شرااً، م افاً إىل ما تستعقبق من تبعات مالية واقتصادية.

 . (925)«إن الناس مسلطون الحم أمواوم: »وقاخ النك 
 .(930)«ال  رر وال إ رار يف اإلسأم: »وقاخ

 .(931)«كل شيء مطلق حي يرد فيق ن : »وقاخ الصادق
 . (932)«حكمي الحم الواحد حكمي الحم اجلمااة: »وقاخ النك 

                                                           
 .19  2ب 61ص 10ي  األحكام:  يا (949)
 .19115  45ب 14ص 45وساال الشيعة:   (946)
 .2باب املقتوخ ال يادرة من قتلق   199ص 1الكايف:   (941)
 للتفصيل راجع موسواة الفقق: كتاب القوااد الفقهية. (948)
 .1  11ب 414ص 4حبار األنوار:   (945)
 .9111ل  باب مرياع أهل املل 112ص 2من ال حي ر  الفقيق:   (910)
 .41215  14ب 142ص 11مستدرك الوساال:   (911)
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كـــان يقـــوخ: أ مـــوا مـــا أ مـــق   أن اليـــا: »واـــن إســـحاق بـــن امـــار اـــن الصـــادق
 .(933)«اهلل

الـــــــحم العشـــــــار كـــــــل يـــــــوم وليلـــــــة لعنـــــــة اهلل واملأاكـــــــة والنـــــــاس : »وقـــــــاخ رســـــــوخ اهلل 
 .(934)«أمجعي

 .(939)«وايمار يلعن العشار: »ويف ايديث انق 
 واخلرا  دون بريها. (936)كاة واجل يةنعم يل م دفع ايقوق الشراية وال  هي اخلم  وال  

روة  مد بن ي يد الطـربي قـاخ: كتـ  رجـل مـن جتـار فـارس مـن بعـ  مـوايل أ  ايسـن 
 يسألق اإلذن يف اخلم . الر ا

بسم اهلل الرمحن الرحيم إن اهلل واسع كرم،  من الحم العمل ال واب والـحم »فكت  إليق: 
ق اهلل، إن اخلمـــ  اوننـــا الـــحم ديننـــا والـــحم اخلـــأي العقـــاب، م حيـــل مـــاخ إال مـــن وجـــق أحلـــ

اياالتنـا والــحم موالينــا، ومــا نفـو ونشــرتي مــن أارا ــنا  ــن يـاي ســطوتق، فــأ تــ وو  انــا وال 
لرمــوا أنفســـكم دااءنـــا مـــا قــدر  اليـــق، فـــلن إبراجـــق مفتــا  راقكـــم ومتحـــي  ذنـــوبكم، ومـــا 

يـق، ولـي  املسـلم مـن أجـاب متهدون ألنفسكم يوم فاقتكم، واملسلم مـن يفـي هلل  ـا ااهـد ال
 .(937)«باللسان وبال  بالقل  والسأم

                                                                                                                                                                      
املســـــلو الرابـــــع  1ب 58ص 4، بـــــوايل الـــــآليل:  151املســـــلو ال الـــــث   1ب 296ص 1بـــــوايل الـــــآليل:   (914)

 410. 
 .9  11ب 414ص 4حبار األنوار:   (911)
 اقاب جممع اقوبات األاماخ. 485 واب األاماخ: ص (912)
 .100  8ي 11ب 496قص  األنبياء للراوندي: ص (919)
 اجل ية تؤبا من بري املسلمي الاين يعيشون يف بل الدولة اإلسأمية وحبمايتها. (916)
 .5  14ب 60-95ص 4االستبصار:   (911)
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 حرهة الغش عالخيانة

 حيرم الغا والتدلي ، واملكر واخليانة مطلقاً، وباصة يف املعامأت. هسألة:
لرجل يبيع التمر: يا فأن أ ما المـ  أنـق  قاخ رسوخ اهلل»قاخ:  ان أ  ابد اهلل

 . (938)«لي  من املسلمي من بشهم
فلذا دنـانري مصـبوبة بـي يديـق فنظـر إىل  وان موسحم بن بكر قاخ: كنا اند أ  ايسن
ألقـــق يف البالواـــة حـــي ال يبـــاع شـــيء فيـــق »دينـــار فأبـــا  بيـــد    قطعـــق بنصـــفي   قـــاخ يل: 

 . (935)«با
فجـاء النـك  جاءت اين  العطارة ايوالء إىل نساء النـك»قاخ:  وان أ  ابد اهلل

 ندهم، فقاخ النك فلذا هي ا  إذا أتيتنا طاب  بيوتنا، فقال : بيوتو برحيو أطي :
 . (940)«: إذا بع  فأحسين وال تغشي فلنق أتقحم هلل وأبقحم للماخيا رسوخ اهلل، فقاخ 

 . (941)«لوال أن املكر واخلديعة يف النار لكن  أمكر الناس: »وقاخ أمري املؤمني
: مــن كــان قــاخ رســوخ اهلل»قــاخ:  بااــقواــن الــي بــن موســحم الر ــا اــن أبيــق اــن ،
يقـــوخ: إن املكـــر واخلديعـــة يف النـــار،    مســـلماً فـــأ اكـــر وال  ـــدع فـــلين  عـــ  جربايـــل 

 .(942)«قاخ: لي  منا من با مسلماً، ولي  منا من بان مسلماً 
 الحلف هس المعاهالض

 يكر  ايل  يف املعاملة، أما الكاب منها فأ يفوا. هسألة:
: مـن بـاع واشـرتة فلـيحفظ مخـ  بصـاخ قـاخ رسـوخ اهلل»قاخ:  اهلل ان أ  ابد

وإال فـــــــأ يشـــــــرتين وال يبـــــــيعن: الربـــــــا وايلـــــــ  وكتمـــــــان العيـــــــ  وايمـــــــد إذا بـــــــاع والـــــــام إذا 
 .(943)«اشرتة

                                                           
 .25  1ب 14ص 1ياي  االحكام:   (918)
 .1باب الغا   160ص 9الكايف:   (915)
 .116  11ب 112ص 44حبار األنوار:   (920)
 .16401  111ب 424ص 14وساال الشيعة:   (921)
 .152  11ب 90ص   :4ايون أببار الر ا  (924)
 .4باب ،داب التجارة   191-190ص 9الكايف:   (921)
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الــحم دار ابــن أ  معــيط وكــان تقــام فيهــا  واــن أ  محــ ة رفعــق قــاخ: قــام أمــري املــؤمني 
 . (944)«ة أقلوا األاان فلهنا منفقة للسلعة  حقة للربإيا معاشر السماسر »اإلبل فقاخ: 

إيــاكم وايلــ  فلنــق ينفــق »أنــق كــان يقــوخ:  واــن أ  إ اايــل رفعــق اــن أمــري املــؤمني
 .(949)«السلعة واحق الربكة

أربـع مـن »يقـوخ:  يقـوخ:  عـ  رسـوخ اهلل  وكان أبو أمامة صـاح  رسـوخ اهلل 
م يعــ ، وإذا بــاع م حيمــد، وال يــدل ، وفيمــا بــي  كــن فيــق فقــد طــاب مكســبق، إذا اشــرتة

 .(946)«ذلو ال حيل  

 حرهة االحتكار
 ال يفوا االحتكار يف موارد  احملرمة، ويكر  يف بري ذلو. هسألة:

أمـــر احملتكـــرين أن  رجـــوا حكـــريم إىل بطـــون األســـواق  ويف ايـــديث: إن رســـوخ اهلل 
حــي اــري الغ ــ  يف  الــيهم، فغ ــ  حبيــث ينظــر األبصــار إليهــا، فقيــل لــق: لــو قومــ 

 . (947)«أنا أقوم اليهم إمنا السعر إىل اهلل يرفعق إذا شاء و ف ق إذا شاء»وجهق وقاخ: 
ـــــاب ألمـــــري املـــــؤمني    اســـــتوص بالتجـــــار وذوي »كتبـــــق ل شـــــرت النيعـــــي:   ومـــــن كت

مــواد املنــافع الصــنااات وأوص  ــم بــرياً، املقــيم مــنهم وامل ــطرب  الــق واملرتفــق ببدنــق، فــلهنم 
وأسباب املرافق وجأ ا من املبااد واملطار  يف برك وحبـرك وسـهلو وجبلـو، وحيـث ال يلتـيم 
الناس ملوا عها وال يفرتءون اليها فلهنم سلم ال لاي بااقتق وصـلإ ال لشـحم باالتـق، وتفقـد 
حاً أمورهم حب رتو ويف حواشي بأدك، واالـم مـع ذلـو أن يف ك ـري مـنهم  ـيقاً فاحشـاً وشـ

قبيحــاً واحتكــاراً للمنــافع ولكمــاً يف البيااــات وذلــو بــاب م ــرة للعامــة وايــ  الــحم الـــوالة 
منـــع منـــق ولـــيكن البيـــع بيعـــاً  حـــاً  ـــوااين اـــدخ  فـــامنع مـــن االحتكـــار، فـــلن رســـوخ اهلل 

وأســعار ال جتحــ  بــالفريقي مــن البــااع واملبتــاع فمــن قــاري حكــرًة بعــد هنيــو إيــا  فنكــل بــق 
 .(948)«بري إسرايوااقبق يف 

                                                           
 .44888  49ب 215ص 11وساال الشيعة:   (922)
 .2باب ايل  يف الشراء والبيع   164ص 9الكايف:   (929)
 .44800  4ب 182ص 11وساال الشيعة:   (926)
 .60اب التجارة  ب 408ص 1بوايل الآليل:   (921)
 كتبق ل شرت النيعي ملا وال  مصر وأاماوا.  من كتاب لق  91هن  البأبة، الرساال:  (928)
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: ال حيتكــــر الطعــــام إال قــــاخ رســــوخ اهلل»قــــاخ:  اــــن أبيــــق  واــــن أ  ابــــد اهلل
 . (945)«باطئ

 . (990)«: اجلال  مراوق واحملتكر ملعونقاخ رسوخ اهلل»قاخ:  وان أ  ابد اهلل
ايكرة يف اخلص  أربعون يوماً ويف الشدة والـبأء  أ ـة أيـام، »قاخ:  ان أ  ابد اهلل

ااد الــحم األربعــي يف امــان اخلصــ  فصــاحبق ملعــون، ومــا ااد الــحم  أ ــة أيــام يف العســرة فمــا 
 . (991)«فصاحبق ملعون

فأتـا  املسـلمون فقـالوا:  نفد الطعام الحم اهد رسـوخ اهلل»قاخ:  وان أ  ابد اهلل
وأ ىن  يا رسوخ اهلل قد نفد الطعام وم يبق منق شيء إال اند فأن فمر  ببيعق، قاخ: فحمد اهلل

اليــق   قــاخ: يــا فــأن إن املســلمي ذكــروا أن الطعــام قــد نفــد إال شــيء انــدك فأبرجــق وبعــق  
 .(992)«كي  شي  وال لبسق

يأمرنا إذا أدرك  ال مرة أن يرجها فنبيعهـا ونشـرتي  وان معت  قاخ: كان أبو ايسن
 .(993) مع املسلمي يوماً بيوم

كــرة أن يشــرتي طعامــاً لــي  يف املصــر بــري  اي»قــاخ:  واــن ايلــك، اــن أ  ابــد اهلل 
، قـاخ: «فيحتكر  فلن كان يف املصر طعـام أو بيأـاع بـري  فـأ بـأس بـأن يلـتم  بسـلعتق الف ـل

 .(994)«إن كان اند بريك فأ بأس بلمساكق»وسألتق ان ال ي ؟ فقاخ: 

                                                           
 .6  11ب 195ص 1ياي  األحكام:   (925)
 .4  11ب 112ص 1االستبصار:   (990)
 .1باب ايكرة   169ص 9الكايف:   (991)
 .44516  45ب 245ص 11وساال الشيعة:   (994)
 .11  9ب 111ص 28:  حبار األنوار (991)
 .1  11ب 119ص 1االستبصار:   (992)
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 المعاهالض الربوية

 حيرم الربا ولرم املعامأت الربوية.هسألة: 
 إىل  مد بن سنان فيما كت  من جواب مساالق: وسحم الر اكت  الي بن م

الـــة لـــرم الربـــا امنـــا هنـــحم اهلل ا وجـــل انـــق ملـــا فيـــق مـــن فســـاد األمـــواخ، ألن اإلنســـان إذا »
اشرتة الدرهم بالدرمهي كان ئن الدرهم درمهاً وئن اآلبر باطأ فبيع الربا وشرا   وك  الـحم  

حظــر اهلل تبــارك وتعــاىل الــحم العبــاد الربــا لعلــة فســاد كــل حــاخ الــحم املشــرتي والــحم البــااع، ف
األمواخ، كمـا حظـر الـحم السـفيق أن يـدفع إليـق مالـق ملـا يتيـوي اليـق مـن إفسـاد  حـي يـؤن  
منق رشداً، فلها  العلة حرم اهلل الربا وبيع الربا بيع الدرهم بدرمهي، والة لرم الربـا بعـد البينـة 

حملـرم وهـي كبـرية بعـد البيـان ولـرم اهلل تعـاىل وـا م يكـن ذلـو ملا فيق من االستيفاي بـايرام ا
منــــق إال اســــتيفافاً بــــاحملرم للحــــرام واالســــتيفاي بــــالو دبــــوخ يف الكفــــر، والــــة لــــرم الربــــا 
بالنســيية لعلــة ذهــاب املعــروي وتلــ  األمــواخ ورببــة النــاس يف الــربإ وتــركهم القــرا وصــنااع 

 . (999)«لم وفناء األمواخاملعروي وملا يف ذلو من الفساد والظ
إنــق لــو كــان الربــا »اــن الــة لــرم الربــا؟ فقــاخ:  وســأخ هشــام بــن ايكــم أبــا ابــد اهلل 

حأال لرتك الناس التجارات وما حيتاجون إليق فحرم اهلل الربا ليفر الناس مـن ايـرام إىل ايـأخ 
 .(996)«وإىل التجارات وإىل البيع والشراء فيبقحم ذلو بينهم يف القرا

يمحةةق اهلل الربةةا قــاخ: قلــ  لــق: إين  عــ  اهلل يقــوخ:  اــن ارارة اــن أ  ابــد اهللو 
عيربس الصدقاض

أي  ق أ ق من درهـم »وقد أرة من يأكل الربا يربو مالق؟ فقاخ:  (997) 
 . (998)«ربا احق الدين وإن تاب منق ذه  مالق وافتقر

 .(995)«ًة كلها باات  رمدرهم واحد ربا أاظم من اشرين اني: »وقاخ أبو ابد اهلل

                                                           
 .2  416ب 481ص 4الل الشرااع:   (999)
 .2511باب معرفة الكباار ال  أواد اهلل ا وجل اليها النار   961ص 1من ال حي ر  الفقيق:   (996)
 .416سورة البقرة:  (991)
 .69  1ب 19ص 1ياي  األحكام:   (998)
 .41419  1ب 115ص 18وساال الشيعة:   (995)
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 تعاطس الربا
 حيرم إاطاء الربا كما حيرم أبا .هسألة: 

: ،كــل الربــا ومؤكلــق وكاتبــق وشــاهد  فيــق قــاخ أمــري املــؤمني»قــاخ:  اــن أ  جعفــر
 .(960)«سواء

الربـا و،كلـق وبااعـق  لعـن رسـوخ اهلل »قـاخ:  وان ايـد بـن الـي اـن ،بااـق اـن الـي
 . (961)«ومشرتيق وكاتبق وشاهديق

أنــق هنــحم اــن أكــل الربــا وشــهادة : »يف منــاهي النــك  اــن ،بااــق  واــن الصــادق
 . (962)«ال ور وكتابة الربا وقاخ إن اهلل ا وجل لعن ،كل الربا ومؤكلق وكاتبق وشاهديق

الةةهين يةةأكلون الربةةاويف تفســري القمــي: أنــق ملــا أنــ خ اهلل 
اآليــة فقــام بالــد بــن  (963) 

فقاخ: يا رسوخ اهلل ربا أ  يف  قي  وقد أوصاين اند موتق بأبا ،  الوليد إىل رسوخ اهلل 
يةةا صي ةةا الةةهين آهنةةوا اتقةةوا اهلل عذرعا هةةا بقةةس هةةن الربةةا إن كنةةتم هةةؤهنين فــأن خ اهلل تعــاىل: 

 ههن لم تفعلوا هأذنوا بحةرب هةن اهلل عرسةوله
مـن أبـا الربـا وجـ  اليـق »قـاخ:  (964)

 . (969)«القتل وكل من أرىب وج  اليق القتل
مــا بلـق اهلل حــأال وال حرامــا إال ولـق حــدود كحـدود الــدار فمــا : »وقـاخ أبــو ابـد اهلل

كان مـن حـدود الـدار فهـو مـن الـدار، حـي أر  اخلـد  فمـا سـوا ، واجللـدة ونصـ  اجللـدة، 
فسـألق اـن ذلـو فقـاخ لـق خمرجـو  وإن رجأ أرىب دهرا من الـدهر فيـر  قاصـدا أبـا جعفـر

همن جا ه هو ظة هن ربه هانت ى هله ها سلفاهلل: من كتاب اهلل يقوخ 
واملواظة  (966) 

 .(967)«هي التوبة فجهلق بتحراق   معرفتق بق فما م حم فحأخ وما بقي فليحفظ

                                                           
 .4باب الربا   122ص 9الكايف:   (960)
 .62  2ب 19ص 18وساال الشيعة:   (961)
 .  2568باب ذكر مجل من مناهي النك  8ص 2من ال حي ر  الفقيق:   (964)
 .419سورة البقرة:  (961)
 .415-418سورة البقرة:  (962)
 أحكام الربا. 51ص 1تفسري القمي:   (969)
 .419سورة البقرة:  (966)
 .12  9ب 111ص 100حبار األنوار:   (961)
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 استحباب اإلقراب 

يســـتح  إاطـــاء القـــرا ملـــن يطلـــ  القـــرا و وابـــق يفـــوق  ـــواب الصـــدقة، فـــان هسةةةألة: 
 الصدقة بعشرة، والقرا ب مانية اشر.

من أقرا مؤمناً قر اً ينظر بـق ميسـور  كـان مالـق يف اكـاة، وكـان هـو يف : »النك  ان
وان رفـــق بـــق يف طلبـــق تعـــدة الـــحم الصـــرا  كـــالربق » (968)«صـــأة مـــع املأاكـــة حـــي يؤديـــق

اخلـاط  الأمــع بغــري حسـاب وال اــااب، ومــن شـكا إليــق أبــو  املسـلم فلــم يقر ــق، حــرم اهلل 
 .(965)«حملسنيا وجل اليق اجلنة يوم يف ي ا

ما من مؤمن أقـرا مؤمنـاً يلـتم  بـق وجـق اهلل إال حسـ  اهلل لـق : »وقاخ أبو ابد اهلل
 .(970)«أجر  حبساب الصدقة حي يرجع إليق مالق

 .(971)«مكتوب الحم باب اجلنة الصدقة بعشرة والقرا ب مانية اشر: »وقاخ
 .(972)« مسة اشر»ويف رواية أبرة: 
ا املــؤمن بنيمــة وتعجيــل بــري، إن أيســر أدا  وإن مــات قــر »قــاخ:  واــن أ  ابــد اهلل
 .(973)«احتس  من ال كاة

 واــن اقبــة بــن بالــد قــاخ: دبلــ  أنــا واملعلــحم وا مــان بــن امــران الــحم أ  ابــد اهلل
 «.مرحباً مرحباً بكم وجو  لبنا وةبها جعلكم اهلل معنا يف الدنيا واآلبرة»فلما ر،نا قاخ: 

 فقاخ لق ا مان: جعل  فداك.
 «.نعم مق: »فقاخ لق أبو ابد اهلل
 قاخ: إين رجل موسر.

 «.بارك اهلل لو يف يسارك»فقاخ لق: 
                                                           

 .11189  6ب 110ص 18وساال الشيعة:   (968)
 .41181  6ب 111ص 18وساال الشيعة:   (965)
 .4باب القرا   12ص 2الكايف:   (910)
 .1651باب  واب القرا   98ص 4من ال حي ر  الفقيق:   (911)
 .41694  11ب 118ص 16وساال الشيعة:   (914)
 .9القرا   باب 12ص 2الكايف:   (911)
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 قاخ: ويفيء الرجل فيسألين الشيء ولي  هو إبان اكايت.
القرا انـدنا ب مانيـة اشـر والصـدقة بعشـرة ومـا ذا اليـو إذا  : »فقاخ لق أبو ابد اهلل

اكاتــو احتســب   ــا مــن ال كــاة، يــا ا مــان ال كنــ  كمــا تقــوخ موســراً أاطيتــق فــلذا كــان إبــان 
ترد  فلن رد  اند اهلل اظيم، يا ا مان إنو لو المـ  مـا من لـة املـؤمن مـن ربـق مـا توانيـ  يف 

وق ــاء حاجـة املــؤمن  حاجتـق، ومـن أدبــل الـحم مــؤمن سـروراً فقــد أدبـل الــحم رسـوخ اهلل
 .(974)«يدفع اجلنون واجلاام والربص

 الشرط هس القرب
م القرا الربوي وكاا كل شر  يفرأ نفعاً إىل املقرا، سواء كان الشر  يرتبط حير هسألة: 

باملاخ واملتاع، أو بالعمل واخلدمات، نعم إذا أح  أن يعطيق ال ااـد مـن دون شـر  فـأ بـأس. 
 ومن أبا قر اً ربوياً م الكق وم يف  لق التصري فيق.

حــأخ واآلبــر حــرام، فأمــا ايــأخ الربــا ربــاءان، أحــدمها ربــا »قــاخ:  اــن أ  ابــد اهلل
فهــو أن يقــرا الرجــل قر ــاً طمعــاً أن ي يــد  ويعو ــق بــأك ر  ــا أبــا  بــأ شــر  بينهمــا، فــلن 
أاطا  أك ر  ا أبا  بأ شر  بينهما فهو مبا  لق ولي  لق اند اهلل  واب فيما أقر ق، وهـو 

هال يربوا  ند اهللقولق ا وجل: 
الرجـل يقـرا قر ـاً ويشـرت  ، وأما الربا ايـرام فهـو (979) 
 . (976)«أن يرد أك ر  ا أبا  فهاا هو  ايرام

ال بأس أن يقرا الرجل الدراهم ويأبا أجود منهما إذا »أنق قاخ:  وان أ  ابد اهلل
 .(977)«م يكن بينهما شر 
ال خير هس كثير هن نجواهم إال هن صهر بصةدقة صع يف قولق تعاىل:  وقاخ الصادق

هعرعف
 .(975)«يعين باملعروي القرا وإمنا حرم الربا ليتقارا الناس»خ: ، قا(978) 

                                                           
 .2باب القرا   12ص 2الكايف:   (912)
 .15سورة الروم:  (919)
 .41185  18ب 161-160ص 18وساال الشيعة:   (916)
 .19921  11ب 121-120ص 11مستدرك الوساال:   (911)
 .112سورة النساء:  (918)
 باب القرا. 182ص 1فقق القر،ن:   (915)
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 االشتغال هس المعاهالض الربوية
 حيرم االشتغاخ باملعامأت الربوية، وحيرم األجرة اليها.هسألة: 

 .(980)«أببث املكاس  كس  الربا»قاخ:  ان سعد بن طري  ان أ  جعفر 
: جعلــ  فــداك إن    ابــد اهللوروي اــن امــر بــن ي يــد بيــاع الســابري قــاخ: قلــ  أل

وهــل رأيــ  أحــداً اشــرتة »النــاس ي امــون أن الــربإ الــحم امل ــطر حــرام وهــو مــن الربــا، فقــاخ: 
قلـ : ومـا « بنياً أو فقرياً إال من  رورة، يا امر قد أحـل اهلل البيـع وحـرم الربـا فـاربإ وال تربـق

 .(981)«دراهم بدراهم م أن   ل»الربا؟ قاخ: 
: ملــا أســري   إىل الســماء رأيــ  قومــا قــاخ رســوخ اهلل»قــاخ:   واــن أ  ابــد اهلل

يريد أحدهم أن يقوم فأ يقدر أن يقوم مـن اظـم بطنـق، فقلـ : مـن هـؤالء يـا جربايـل؟ قـاخ: 
الهين يأكلون الربا ال يقوهون إال كما يقةوم الةهي يتخبطةه الشةيطان هةن المةسهـؤالء 

 

 ةدعا ع شةياالنـار وإذا هم بسبيل ،خ فراـون يعر ـون الـحم  (982)
يقولـون ربنـا مـي  (983)

 .(984)«تقوم السااة
 إذا تأخر الدين

حيـرم أبـا ال يـادة مقابـل التـأبري اياصـل يف تسـديد الـديون وأداء القـروا، فلهنـا هسألة: 
 من الربا.

الكبـاار سـبعة، منهـا قتـل الـنف  »قـاخ:  عتـق يقـوخ:  ان أ  بصري ان أ  ابـد اهلل 
 .(989)«هلل العظيم، وقاي احملصنة، وأكل الربا بعد البينةمتعمداً، والشرك با

الربــا و،كلـق ومؤكلـق وبااعـق ومشـرتيق وكاتبــق  لعـن رسـوخ اهلل : »وقـاخ أمـري املـؤمني
 .(986)«وشاهديق

                                                           
 .14باب الربا   121ص 9الكايف:   (980)
 .2001باب الربا   418ص 1 ر  الفقيق:  من ال حي (981)
 .419سورة البقرة:  (984)
 .26سورة بافر:  (981)
 . 11  9ب 116ص 100حبار األنوار:   (982)
 .40621  26ب 149-142ص 19وساال الشيعة:   (989)
 .1552باب الربا   412ص 1من ال حي ر  الفقيق:   (986)
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أيت بآكــــل الربــــا فاســــتتابق فتــــاب   بلــــحم ســــبيلق،   قــــاخ:  إن اليــــاً »ويف ايــــديث: 
 .(987)«من الشرك يستتاب ،كل الربا من الربا كما يستتاب

 إنظار المعسر
يف  إمهاخ املقرتا إذا م يكن اند  ما يدفع بق قر ـق الـحم تفصـيل مـاكور يف هسألة: 

 الفقق، وم يف  أن يشدد اليق ناهيو ان توقيفق أو سجنق أو ةو ذلو.
مــن أراد أن يظلــق اهلل يــوم ال بــل إال بلــق، قاوــا  أ ــاً فهابــق »قــاخ:  اــن أ  ابــد اهلل

 .(988)«أن يسألو ، فقاخ: فلينظر معسراً أو ليدع لق من حققالناس 
قــاخ يف  إن رســوخ اهلل»قــاخ:  واــن ابــد الــرمحن بــن أ  ابــد اهلل اــن أ  ابــد اهلل

يوم حار وحنا كفق: مـن أحـ  أن يسـتظل مـن فـور جهـنم، قاوـا  ـأع مـرات فقـاخ النـاس يف  
،   قـــاخ يل أبـــو ابـــد «تـــرك املعســـركـــل مـــرة: ةـــن يـــا رســـوخ اهلل، فقـــاخ: مـــن أنظـــر براـــاً أو 

قاخ ابد اهلل بن كعـ  بـن مالـو: إن أ  أبـربين أنـق لـ م براـاً لـق يف املسـجد فأقبـل : »اهلل
ســرت   فــدبل بيتــق وةــن جالســان   بــر  يف اوــاجرة فكشــ  رســوخ اهلل  رســوخ اهلل 

بكفــق  اهلل فقـاخ: يــا كعــ  مــا التمــا جالســي، قــاخ: نعـم بــأ  وأمــي، قــاخ: فأشــار رســوخ 
بـــا النصـــ ، قـــاخ: فقلـــ  بـــأ  وأمـــي،   قـــاخ: أتبعـــق ببقيـــة حقـــو، قـــاخ فأبـــات النصـــ  

 . (985)«وو ع  لق النص 
املنـرب ذات يـوم فحمـد اهلل وأ ـىن اليـق  صعد رسـوخ اهلل »قاخ:  وان أ  ابد اهلل 

ااــ ، مــن وصــلحم الــحم أنبيااــق )صــلحم اهلل الــيهم(   قــاخ: أيهــا النــاس ليبلــ  الشــاهد مــنكم الغ
أنظر معسراً كان لق الحم اهلل ا وجل يف كل يوم صدقة   ل مالق حي يستوفيق، وقاخ أبو ابـد 

عإن كةةةةان ذع  سةةةةرة هنظةةةةرة إلةةةةى هيسةةةةرة عصن تصةةةةدقوا خيةةةةر لكةةةةم إن كنةةةةتم  :اهلل 
تعلمون

 . (951)«أنق معسر فتصدقوا اليق  الكم فهو بري لكم (950)

                                                           
 .16  10ب 191ص 10ياي  األحكام:   (981)
 .1باب انظار املعسر   19ص 2 الكايف:  (988)
 .41699  14ب 140-115ص 16وساال الشيعة:   (985)
 .480سورة البقرة:  (950)
 .1101باب  واب انظار املعسر   95-98ص 4من ال حي ر  الفقيق:   (951)
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 . (952)«عسر كما بأ  اهلل ا وجلبلوا سبيل امل»قاخ:  وان أ  ابد اهلل
من أقـرا قر ـاً إىل ميسـرة كـان مالـق يف اكـاة وكـان هـو يف صـأة : » وقاخ أبو جعفر

 .(953)«من املأاكة حي يقب ق
وإيـاكم وإاسـار أحـد مـن »يف وصية طويلـة كتبهـا إىل أصـحابق قـاخ:  ان أ  ابد اهلل

  و معســر، فــلن أبانــا رســوخ اهللء يكــون لكــم قبلــق وهــ إبــوانكم املســلمي أن تعســرو  بشــي
كـــان يقـــوخ لـــي  ملســـلم أن يعســـر مســـلماً ومـــن أنظـــر معســـراً أبلـــق اهلل بظلـــق يـــوم ال بـــل إال 

 .(954)«بلق
ألـ  درهـم أقر ـها مـرتي أحـ  إيلأ مـن : »وان ابـد اهلل بـن سـنان قـاخ: قـاخ النـك 

ل لـو أن تعسـر  أن أتصدق  ا مرًة وكما ال حيل لغراو أن اطلو وهو موسر فكالو ال حيـ
 . (959)«إذا الم  أنق معسر
يبعــث يــوم القيامــة قــوم لــ  بــل العــر  وجــوههم مــن نــور »قــاخ:  واــن أ  جعفــر 

ورياشــهم مــن نــور جلــوس الــحم كراســي مــن نــور فتشــري وــم اخلأاــق فيقولــون: هــؤالء األنبيــاء 
داء، فينــادي فينــادي منــاد  مــن لــ  العــر  أن لــي  هــؤالء بأنبيــاء، قــاخ:فيقولون: هــؤالء شــه

منـــاد  مـــن لـــ  العـــر  لـــي  هـــؤالء بشـــهداء ولكـــن هـــؤالء قـــوم كـــانوا ييســـرون الـــحم املـــؤمني 
 . (956)«وينظرون املعسر حي ييسر

قاخ: سألتق ان رجل يل اليـق مـاخ فغـاب اـين  وان  ااة بن مهران ان أ  ابد اهلل
ق وال ترواــق حـي  ــر  ال تســلم اليـ»امانـاً فرأيتـق يطــوي حـوخ الكعبــة فأتقا ـا ؟ قــاخ: قـاخ: 

 .(957)«من ايرم
: إنــق ذكــر لنــا أن رجــأ مــن األنصــار واــن معاويــة بــن وهــ  قــاخ: قلــ  أل  ابــد اهلل

حي  منهما « صلوا الحم أبيكم»وقاخ:  مات واليق ديناران ديناً فلم يصل اليق النك 

                                                           
 .1باب انظار املعسر   19ص 2الكايف:   (954)
 باب القرا. 182ص 1فقق القر،ن:   (951)
 .41  41ب 418ص 19حبار األنوار:   (952)
 .21  81ب 151-154ص 6ياي  األحكام:   (959)
  واب انظار املعسر. 129 واب األاماخ: ص (956)
 .41865  46ب 168ص 18وساال الشيعة:   (951)
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إمنـا فعـل   إن رسـوخ اهلل»  قـاخ: « ذاك ايـق: »انق بع  قراباتق، فقاخ أبو ابـد اهلل
واليـق  ذلو ليتعظوا ولريد بع هم الحم بع  وليأ يستيفوا بالدين وقد مات رسوخ اهلل 

 واليــق ديــن، وقتــل ايســي  واليــق ديــن، ومــات ايســن  ديــن، وقتــل أمــري املــؤمني 
 .(958)«واليق دين

االـــم أنـــق مـــن اســـتدان دينـــا ونـــوة ق ـــاء  فهـــو يف أمـــان اهلل حـــي : »ويف فقـــق الر ـــا 
يق ــيق، فــلن م ينــو ق ــاء  فهــو ســارق، فــاتق اهلل وأد إىل مــن لــق اليــو، وارفــق  ــن لــو اليــق 
حي تأبا  منق يف افاي وكفاي، فلن كان براو معسرا وكان أنفق ما أبا منو يف طااة 
اهلل فأنظر  إىل ميسرة وهو أن يبلـ  بـرب  إىل اإلمـام فيق ـي انـق، أو يفـد الرجـل طـوال فيق ـي 

ان ما أنفـق مـا أبـا  منـو يف معصـية اهلل فطالبـق حبقـو فلـي  هـو مـن أهـل هـا  دينق، وإن ك
 .(955)«اآلية

 هستثنياض الدين
ال يفـرب املـديون الـحم بيـع مسـت نيات الـدين وهـو مسـكنق وأ ـاع من لـق وبـري ذلـو هسألة: 

 . ا حيتا  إليق، وال يف  اليق البيع، وأما إذا ر ي هو بالو فبااها وق حم  ا دينق فأ بأس
مســت نيات الــدين م ــل دســ  ال ــوب وبيــ  الســكىن وقــوت يــوم »قــاخ احملقــق األردبيلــي: 

 . (600)«وليلة
ما يلبسق اإلنسـان ويكفيـق لـرتدد  يف حوااجـق، وقيـل: كلمـا يلـب  »والدس  من ال ياب: 

 .(601)«من العمامة إىل النعل، واجلمع دسوت م ل فل  وفلوس
ات الـــــــدين كفـــــــرس ركوبـــــــق و يـــــــاب بدنـــــــق مســـــــت ني»وقـــــــاخ احملقـــــــق النراقـــــــي يف املســـــــتند: 

 .(602)«وةومها
ال تبـاع الـدار وال اجلاريـة يف الـدين، وذلـو ألنـق »: قاخ: وان ايلك ان أ  ابد اهلل 

                                                           
 .1681باب الدين والقرا   184ص 1من ال حي ر  الفقيق:   (958)
 .24ب 468: صفقق الر ا  (955)
 .110ص 8جممع الفاادة:   (600)
 مادة دس . 400ص 4ين:  جممع البحر  (601)
 .264ص 11مستند الشيعة:   (604)
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 .(603)«البد للرجل املسلم من بل يسكنق وبادم  دمق
: إن يل الحم رجل ديناً وقد أراد أن يبيع وان ا مان بن اياد قاخ: قل  أل  ابد اهلل

 . (604)«أاياك باهلل أن لرجق من بل رأسق: »  فيق يين؟ قاخ: فقاخ أبو ابد اهلل دار 
: إن الــيأ دينــاً أليتــام وأبــاي إن بعــ  واــن بريــد العجلــي قــاخ: قلــ  أل  ابــد اهلل 

ال تبـــــع  ـــــيعتو و لكــــــن أاـــــط بع ـــــاً و أمســــــو » ـــــيع  بقيـــــ  و مـــــا يل شــــــيء، قـــــاخ: 
 .(609)«بع اً 

مـا لفـأن : »ل الـحم أ  ابـد اهلل فقـاخ أبـو ابـد اهللوجاء يف تفسري القمي: دبـل رجـ
وتــرة أنــو إذا استقصــي  اليــق م : »قــاخ: طالبتــق حبقــي، فقــاخ أبــو ابــد اهلل« يشــكوك؟

عيخةاهون سةو  الحسةابتسئ بق أتـرة الـاي حكـحم اهلل ا وجـل يف قولـق 
أي يفـور  (606)

 .(607)«اهلل سوء ايساباهلل اليهم واهلل ما بافوا ذلو ولكنهم بافوا االستقصاء فسما  
 صدا  الدين

يف  الحم املقرتا األداء كلما طالبق املقرا وهو قادر الحم الق ـاء إذا م يعـي هسألة: 
 للقرا أجل، كما يف  األداء إذا حل وق  األداء وهو يتمكن منق، ولو تأبر اصحم.

 .(608)«ال حيل للغرم املطل وهو موسر »روي: 
ن دم الشــهيد كفــارة لانوبــق إال الــدين فــلن كفارتــق أوخ قطــرة مــ»قــاخ:  واــن أ  جعفــر

 .(605)«ق ا  
إيـاكم والـدين فلنـق مالـة بالنهـار ومهمـة بالليـل وق ـاء يف الـدنيا : »وقاخ أمري املـؤمني

 . (610)«وق اء يف اآلبرة
                                                           

 .1  111ب 945ص 4الل الشرااع:   (601)
 .8باب ق اء الدين   51ص 9الكايف:   (602)
 .1651باب الدين والقرا   189-182ص 1من ال حي ر  الفقيق:   (609)
 .41سورة الراد:  (606)
 سورة الراد. 162ص 1تفسري القمي:   (601)
 .18ب 491ص: فقق الر ا  (608)
 .41119  2ب 141-146ص 18وساال الشيعة:   (605)
 .1  81ب 181ص 6ياي  األحكام:   (610)
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: لــي  مــن بــرم ينطلــق مــن قــاخ النــك »قــاخ:  واــن  مــد بــن الــي بــن ايســي 
يــق دواب األرا ونــون البحــر، ولــي  مــن بــرم ينطلــق صــاحبق انــد براــق را ــياً إال صــل  ال

 .(611)«ب بان وهو ملي إال كت  اهلل ا  وجل بكل يوم حيبسق وليلة بلماً 
 

 الكسب ادا  الدين
يف  االكتساب الحم املقرتا إذا م اكنق تسـديد دينـق إال بـق، وكـان قـادراً الـحم هسألة: 
 االكتساب.

: إين أريـد أن ألـ م مكـة واملدينـة والـيأ ديـن ال ـاين ان أ  متامق قاخ: قل  أل  جعفـر
ارجع إىل مؤدة دينو وانظر أن تلقحم اهلل اـ  وجـل ولـي  اليـو ديـن إن »فما تقوخ، فقاخ: 
 . (612)«املؤمن ال  ون

كـــل ذنـــ  يكفـــر  القتـــل يف ســـبيل اهلل ا وجـــل إال الـــدين ال  »قـــاخ:  واـــن أ  جعفـــر
 .(613)«يعفو الاي لق ايق كفارة لق إال أدا   أو يق ي صاحبق أو

 
 الكسب لنفقة العيال

يف  االكتساب الحم مـن م يكـن لـق مـاخ، ووجبـ  اليـق نفقـة العيـاخ مـن اوجـة هسألة: 
 وأوالد وأبوين وبريهم.
إذا كــان الرجـل معســراً يعمــل بقـدر مــا يقــوت بـق نفســق وأهلــق وال : »اـن أ  ابــد اهلل 

 .(614)«يطل  حراماً فهو كاجملاهد يف سبيل اهلل
 .(619)«ملعون ملعون من  يع من يعوخ: »وقاخ 

                                                           
 .41849  11ب 190ص 18وساال الشيعة:   (611)
 .1  81ب 189-182ص 6ياي  األحكام:   (614)
 .24باب الواحد   14ص 1اخلصاخ:   (611)
 .44001  41ب 61ص 11وساال الشيعة:   (612)
 .2501باب النوادر   999ص 1فقيق:  من ال حي ر  ال (619)
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 .(616)«كفحم باملرء إئاً أن ي يع من يعوخ» وقاخ
مـن طلـ  هـاا الـراق مـن حلـق ليعـود بـق الـحم نفسـق وايالـق كــان  : »وقـاخ أبـو ايسـن 

مـــا يقـــوت بـــق  كاجملاهـــد يف ســـبيل اهلل فـــلن بلـــ  اليـــق فليســـتدن الـــحم اهلل والـــحم رســـولق
 ايديث. (617)«ايالق
 .(618)«الكاد الحم ايالق كاجملاهد يف سبيل اهلل: »اخ وق

 .(615)«الكاد الحم ايالق من حأخ كاجملاهد يف سبيل اهلل: »ويف حديث ،بر انق 
الاي يطل  من ف ل اهلل ا وجل ما يك  بق ايالق أاظـم أجـرا مـن اجملاهـد : »وقاخ

 .(620)«يف سبيل اهلل ا وجل
عآتةوا حقةه اـن قـوخ اهلل ا وجـل  بـد اهللوان هشام بن امل ىن قاخ: سأخ رجـل أبـا ا

يةةةوم حصةةةاده عال تسةةةرهوا إنةةةه ال يحةةةب المسةةةرهين
كـــان فـــأن بـــن فـــأن »، فقـــاخ: (621) 

األنصاري  ا  وكان لق حرع فكان إذا أبا يتصدق بـق فيبقـحم هـو وايالـق بغـري شـيء فجعـل 
 .(622)«اهلل ا  وجل ذلو سرفاً 
ل معــروي صــدقة وأف ــل الصــدقة : كــقــاخ رســوخ اهلل »قــاخ:  واــن أ  ابــد اهلل

اـــــن بهـــــر بـــــىن وابـــــدأ  ـــــن تعـــــوخ واليـــــد العليـــــا بـــــري مـــــن اليـــــد الســـــفلحم وال يلـــــوم اهلل الـــــحم 
 . (623)«الكفاي

ينبغي للرجل أن يوسع الحم ايالق ليأ يتمنوا موتق، وتـأ هـا  »قاخ:  وان أ  ايسن
عيطعمون الطعام  لى حبه هسكيناً عيتيماً عصسيراً اآلية: 

: األسري اياخ الرجل قاخ (624) 

                                                           
 .61  1ب 11ص 100حبار األنوار:   (616)
 .6  81ب 182ص 6ياي  األحكام:   (611)
 .12145  40ب 99ص 11مستدرك الوساال:   (618)
 .1611باب املعايا واملكاس  والفوااد والصنااات   168ص 1من ال حي ر  الفقيق:   (615)
 .4يالق  باب من كد الحم ا 88ص 9الكايف:   (640)
 .121سورة األنعام:  (641)
 .14900  24ب 261ص 5وساال الشيعة:   (644)
 .1باب ف ل املعروي   46ص 2الكايف:   (641)
 .8سورة اإلنسان:  (642)
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 ايديث.  (629)«ينبغي إذا ايد يف النعمة أن ي يد أسراء  يف السعة اليهم
 . (626)«أر اكم اند اهلل أسبغكم الحم ايالق»قاخ:  وان الي بن ايسي

 . (627)«صاح  النعمة يف  اليق التوسعة الحم ايالق»قاخ:  وان الر ا 
أنعــم اهلل اليــق بنعمــة فليوســع الــحم  إن ايــاخ الرجــل أســرا   فمــن: »وقــاخ أبــو ايســن

 .(628)«أسرااق فلن م يفعل أوشو أن ت وخ تلو النعمة
 استحباب الكسب عالتجارة

يستح  الكس  ل مور املستحبة، م ل التوسعة الحم األهل والعيـاخ، ومسـاادة هسألة: 
هد الدينية، الفقراء واملساكي، وتأسي  املؤسسات اخلريية واالجتمااية، وإنشاء املدارس واملعا

 ونشر الكت  واملقاالت الت قيفية.
ربنةةةةا آتنةةةةا هةةةةس الةةةةدنيا حسةةةةنًة عهةةةةس انخةةةةرة يف قولــــق ا وجــــل:  واـــن أ  ابــــد اهلل

حسنةً 
ر وان اهلل واجلنة يف اآلبرة والسعة يف الراق واملعا  وحسن اخللق يف »، قاخ: (625) 
 . (630)«الدنيا

 . (631)«اآلبرة نعم العون الدنيا الحم»قاخ:  وان أ  ابد اهلل
 .(632)«لي  منا من ترك دنيا  آلبرتق وال ،برتق لدنيا : »وقاخ

اامــل لــدنياك كأنــو تعــيا أبــداً واامــل آلبرتــو كأنــو »أنــق قــاخ:  وروي اــن العــام
 . (633)«متوت بداً 

 . (634)«نعم العون الحم تقوة اهلل الغىن:» وقاخ رسوخ اهلل 
                                                           

 .41809  40ب 920ص 41وساال الشيعة:   (649)
 .21ص 4تنبيق اخلواطر ون هة النوابر:   (646)
 عاين.يف قصار ها  امل وروي انق  224ل  العقوخ: ص (641)
 .9861املوج ة ال  م يسبق إليها   ومن ألفاظ رسوخ اهلل  204ص 2من ال حي ر  الفقيق:   (648)
 .401سورة البقرة:  (645)
 .1باب معىن حسنة الدنيا وحسنة اآلبرة   119-112معاين األببار: ص (610)
 .8باب االستعانة بالدنيا الحم اآلبرة   14ص 9الكايف:   (611)
 .1968باب املعايا واملكاس  والفوااد والصنااات   196ص 1لفقيق:  من ال حي ر  ا (614)
 .44046  48ب 16ص 11وساال الشيعة:   (611)
 .61  10ي 461ص 1بوايل الآليل:   (612)
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اهلل تبارك وتعاىل ليحـ  االبـرتاب يف  إن»أنق قاخ:  وروة امر بن أذينة ان الصادق
 . (639)«طل  الراق
 . (636)«اشي  يشي  لو الراق: »وقاخ

ـــق قـــاخ:  وروة الـــي بـــن ابـــد الع يـــ  اـــن أ  ابـــد اهلل إين ألحـــ  أن أرة الرجـــل »أن
 . (637)«قاخ: اللهم بارك ألم  يف بكورها متحرفاً يف طل  الراق إن رسوخ اهلل 

اجـــة فليبكـــر إليهـــا فـــلين ســـأل  ر  اـــ  وجـــل أن يبـــارك إذا أراد أحـــدكم اي: »وقـــاخ
 . (638)«ألم  يف بكورها

 .(635)«إذا أراد أحدكم اياجة فليبكر إليها وليسرع املشي إليها: »وقاخ

                                                           
 .1911باب املعايا واملكاس  والفوااد والصنااات   196ص 1من ال حي ر  الفقيق:   (619)
 .44010  45ب 11ص 11وساال الشيعة:   (616)
 .1911باب املعايا واملكاس  والفوااد والصنااات   191ص 1من ال حي ر  الفقيق:   (611)
 .44011  45ب 18ص 11وساال الشيعة:   (618)
 .1919باب املعايا واملكاس  والفوااد والصنااات   191ص 1من ال حي ر  الفقيق:   (615)
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 آداب البين عالشرا 

للبيـــــع والشـــــراء ،داب مـــــاكورة يف الفقـــــق ينبغـــــي مرااايـــــا، م ـــــافاً إىل إل اميـــــات هسةةةةةألة: 
 املعامأت.

: مـن بـاع واشـرتة فلـيحفظ مخـ  بصـاخ قـاخ رسـوخ اهلل»قاخ:  د اهللان أ  اب
 . (640)«وإال فأ يشرت وال يبع: الربا وايل  وكتمان العي  وايمد إذا باع والام إذا اشرتة

أربـع مـن »يقـوخ:  يقـوخ:  عـ  رسـوخ اهلل  وكان أبو أمامة صـاح  رسـوخ اهلل 
وإذا بــاع م حيمــد، وال يــدل ، وفيمــا بــي كــن فيــق فقــد طــاب مكســبق، إذا اشــرتة م يعــ ، 

 . (641)«ذلو ال حيل 
م يــأذن  واــن ابــد اهلل بــن القاســم اجلعفــري اــن بعــ  أهــل بيتــق قــاخ: إن رســوخ اهلل

إقالـة النـادم وإنظـار املعسـر وأبـا ايـق وافيـاً وبـري »يكيم بن ح ام يف جتارتق حـي  ـمن لـق: 
 . (642)«واي

 ينـــ  العطـــارة ايـــوالء إىل نســـاء رســــوخ اهلل جـــاءت ا »قـــاخ:  واـــن أ  ابـــد اهلل
إذا أتيتنـــا »وهـــي انـــدهن فقــاخ وـــا:  وبناتــق وكانـــ  تبيـــع مــنهن العطـــر فـــدبل رســوخ اهلل 

إذا بعـــ  فأحســـين وال »فقالـــ : بيوتـــو برحيـــو أطيـــ  يـــا رســـوخ اهلل، قـــاخ: « طابـــ  بيوتنـــا
 .(643)«تغشي فلنق أتقحم هلل وأبقحم للماخ

 . (644)«نب املسرتسل سح ب»قاخ:  وان أ  ابد اهلل
 .(649)«بنب املؤمن حرام»قاخ:  وان أ  ابد اهلل

 تعلم ااحكام
يســـتح  تعلـــم كـــل أحكـــام التجـــارة والبيـــع والشـــراء، ويفـــ  تعلـــم أحكـــام مـــوارد هسةةةألة: 

                                                           
 .18  1ب 6ص 1ياي  األحكام:   (620)
 .18تجارة  باب ،داب ال 191ص 9الكايف:   (621)
 .44809  1ب 186-189ص 11وساال الشيعة:   (624)
 .1  18ب 416-419التوحيد: ص (621)
 .12باب ،داب التجارة   191ص 9الكايف:   (622)
 .44  1ب 1ص 1ياي  األحكام:   (629)
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 االبتأء واملقدار احملتا  إليق يف جتارتق ومعامأتق.
ق، لـيعلم بـالو مــا حيـل لـق  ــا مــن أراد التجـارة فليتفقـق يف دينــ: »اـن اإلمـام الصـادق 

 .(646)«حيرم اليق، ومن م يتفقق يف دينق   اجتر تور  يف الشبهات
 .(647)«التاجر فاجر إال من أبا ايق وأاطحم ايق»أي اً:  وانق 

قــاخ أمــري املــؤمني )صــلوات اهلل اليــق(: مــن اجتــر بغــري الــم »قــاخ:  واــن أ  ابــد اهلل 
يقـــوخ ال يقعـــدن يف الســـوق إال مـــن يعقـــل  أمـــري املـــؤمني ارتطـــم يف الربـــا   ارتطـــم، وكـــان

 .(648)«الشراء والبيع
يــا معشــر التجــار »يقــوخ الــحم املنــرب:  واــن األصــب  بــن نباتــة قــاخ  عــ  أمــري املــؤمني

الفقــق   املتجــر، الفقــق   املتجــر، الفقــق   املتجــر، واهلل للربــا يف هــا  األمــة أبفــحم مــن دبيــ  
وا أاــانكم بالصـدق التـاجر فـاجر والفــاجر يف النـار إال مـن أبـا ايــق النمـل الـحم الصـفا، شـوب

 .(645)«وأاطحم ايق
 

 السعر الواحد
يســـتح  البيــع بســـعر واحـــد، وأن ال يفـــرق يف القيمـــة بـــي مشـــرت و،بـــر وال ايأـــ  هسةةةألة: 

 بينهم.
أنق قاخ: يف رجل اند  بيع فسعر  سعراً معلوماً فمن سك  انق  ـن  ان أ  ابد اهلل

لـــو كـــان ي يـــد »رتي منـــق بااـــق بـــالو الســـعر ومـــن ماكســـق فـــأىب أن يبتـــاع منـــق ااد ، قـــاخ: يشـــ
الــرجلي وال أ ــة م يكــن بــالو بــأس فأمــا أن يفعلــق  ــن أىب اليــق وكايســق وانعــق مــن م يفعــل 

 .(690)«فأ يعجبين إال أن يبيعق بيعاً واحداً 
 س ل البين عالشرا 

                                                           
 .4كتاب التجارة ب  951املقنعة: ص (626)
 .19410  4ب 425ص 11مستدرك الوساال:   (621)
 .41،داب التجارة   باب 192ص 9الكايف:   (628)
 .44152  1ب 181ص 11وساال الشيعة:   (625)
 .49  1ب 8ص 1ياي  األحكام:   (690)
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لشـــيء، وأن يتحلـــحم اإلنســـان بالســـهولة يف يســـتح  أن ال يستصـــع  يف قيمـــة اهسةةةألة: 
 مجيع معامأتق، فيكون سهل البيع والشراء، وسهل الق اء واالقت اء الحم ما يف الروايات.

: السـماحة مـن الربـا  قـاخ ذلـو لرجـل يوصـيق قاخ رسوخ اهلل»ان أ  ابد اهلل قاخ: 
 .(691)«ومعق سلعة يبيعها

رجــل كــان قــبلكم كــان ســهأ إذا بــاع، بفــر اهلل ل: »واــن جــابر قــاخ: قــاخ رســوخ اهلل
 .(692)«سهأ إذا اشرتة، سهأ إذا ق حم، سهأ إذا استق حم

إن اهلل تبــارك وتعــاىل حيــ  العبــد يكــون ســهل البيــع ســهل الشــراء : »وقــاخ رســوخ اهلل
 .(693)«سهل الق اء سهل االقت اء

هل بــارك اهلل الــحم ســهل البيــع، ســهل الشــراء، ســهل الق ــاء، ســ: »وقــاخ رســوخ اهلل 
 .(694)«االقت اء

بالكوفــة انــدكم يغتــدي كــل يــوم بكــرًة  كــان أمــري املــؤمني»قــاخ:  واــن أ  جعفــر
مــن القصـــر فيطـــوي يف أســـواق الكوفــة ســـوقاً ســـوقاً ومعـــق الـــدرة الــحم ااتقـــق وكـــان وـــا طرفـــان 
وكانــ  تســمحم الســبينة فيقــ  الــحم أهــل كــل ســوق فينــادي: يــا معشــر التجــار اتقــوا اهلل، فــلذا 

: قــــدموا ألقــــوا مــــا بأيــــديهم وأراــــوا إليــــق بقلــــو م و عــــوا بــــآذاهنم، فيقــــوخ ق عــــوا صــــوت
االســـتيارة وتربكـــوا بالســـهولة واقرتبـــوا مـــن املبتـــااي وت ينـــوا بـــايلم وتنـــاهوا اـــن اليمـــي وجـــانبوا 
الكاب وجتافوا ان الظلم وأنصـفوا املظلـومي وال تقربـوا الربـا وأوفـوا الكيـل وامليـ ان وال تبيسـوا 

يف مجيــع أســواق الكوفــة   يرجــع  أشــياءهم وال تع ــوا يف األرا مفســدين، فيطــوي النــاس
 .(699)«فيقعد للناس

مــوىل لــق يقــاخ لــق مصــادي، فأاطــا   واــن أ  جعفــر الفــ اري قــاخ: داــا أبــو ابــد اهلل
 «.جته  حي لر  إىل مصر، فلن ايايل قد ك روا»أل  دينار وقاخ لق: 

ار إىل مصـــر، فلمـــا دنـــوا مـــن مصـــر اســـتقبلتهم قافلـــة قـــاخ: فتجهـــ   تـــاع وبـــر  مـــع التجـــ
                                                           

 .1باب ،داب التجارة   194ص 9الكايف:   (691)
 .44510  24ب 290ص 11وساال الشيعة:   (694)
 .1111باب التجارة و،دا ا وف لها وفقهها   156ص 1من ال حي ر  الفقيق:   (691)
 .15  1ب 18ص 1حكام:  ياي  األ (692)
 .44158  4ب 181-184ص 11وساال الشيعة:   (699)
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بارجـــة مـــن مصـــر فســـألوهم اـــن املتـــاع الـــاي معهـــم مـــا حالـــق يف املدينـــة وكـــان متـــاع العامـــة، 
فــأبربوهم أنــق لــي   صــر منــق شــيء فتحــالفوا وتعاقــدوا الــحم أن ال ينقصــوا متــااهم مــن ربــإ 

 نـة فـدبل مصـادي الـحم أ  ابـد اهلل الدينار ديناراً، فلما قب وا أمواوم وانصرفوا إىل املدي
 ومعق كيسان يف كل واحد أل  دينار فقاخ: جعل  فداك هاا رأس املاخ وهاا اآلبر ربإ.

 «.إن هاا الربإ ك ري ولكن ما صنعتق يف املتاع؟»فقاخ: 
 فحد ق كي  صنعوا وكي  لالفوا.

ينار ديناراً،   أبا سبحان اهلل للفون الحم قوم مسلمي أال تبيعوهم إال ربإ الد»فقاخ: 
يـــا مصـــادي »  قـــاخ: « أحـــد الكيســـي فقـــاخ: هـــاا رأس مـــايل وال حاجـــة لنـــا يف هـــاا الـــربإ

 .(696)«جمادلة السيوي أهون من طل  ايأخ
 خه ناقصاً عص   زائداً 

يسـتح  للمشـرتي أن يأبـا ناقصـاً وال يسـتويف فـوق مـا يسـتحقق انـد االشـرتاء، هسألة: 
 بأن يويف فوق ما يف  اليق أدا   اند        البيع.وللبايع أن يعطي اااداً، 
الـحم جاريـة قـد اشـرتت يمـاً مـن قصـاب  مر أمري املؤمني»قاخ:  ان أ  ابد اهلل

 . (697)«: ادها فلنق أاظم للربكةوهي تقوخ ادين، فقاخ لق أمري املؤمني
 . (698)«ال يكون الوفاء حي ايل املي ان»قاخ:  وان أ  ابد اهلل 

 .(695)«ال يكون الوفاء حي يرجإ»رواية أبرة:  ويف

                                                           
 .1باب ايل  يف الشراء والبيع   161ص 9الكايف:   (696)
 .44840  1ب 154ص 11وساال الشيعة:   (691)
 .22  1ب 11ص 1ياي  األحكام:   (698)
 .81  8ب 110ص 1ياي  األحكام:   (695)
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 إقالة النادم

يســـتح  إقالـــة النــــادم يف البيـــع والشـــراء، فيقبــــل فســـو املعاملـــة إذا أراد أحــــدمها هسةةةألة: 
 الفسو.

أاا مسلم أقاخ مسلماً بيع ندامة أقالق اهلل ا  وجل ا رتق يـوم »قاخ:  ان أ  ابد اهلل
 .  (660)«القيامة

 .(661)«بد أقاخ مسلماً يف بيع أقالق اهلل تعاىل ا رتق يوم القيامةأاا ا: »وقاخ
أربعـة ينظـر اهلل ا وجـل إلـيهم يـوم القيامـة مـن أقـاخ نادمـاً أو »قـاخ:  وان أ  ابد اهلل

 .(662)«أباع وفان أو أاتق نسمًة أو او  ا باً 
م   وان ابد اهلل بـن القاسـم اجلعفـري اـن بعـ  أهـل بيتـق قـاخ: قـاخ: إن رسـوخ اهلل

يــأذن يكــيم بــن حــ ام  يف جتارتــق حــي  ــمن لــق إقالــة النــادم وإنظــار املعســر وأبــا ايــق وافيــاً 
 . (663)وبري واي
 

 المعاهالض عالمكاسب المكرعهة

 بين العقار
 يكر  بيع العقار.هسألة: 

املدينــة بــط دورهــا برجلــق   قــاخ: اللهــم  ملــا دبــل النــك »قــاخ:  اــن أ  ابــد اهلل
 . (664)«ق فأ تبارك لقمن باع رباا

قلــ : نعــم، « بــاع فــأن أر ــق»فقــاخ:  واــن أبــان بــن ا مــان قــاخ: داــاين أبــو جعفــر
مكتـــوب يف التـــوراة أن مـــن بـــاع أر ـــاً أو مـــاًء وم ي ـــع ئنـــق يف أرا ومـــاء ذهـــ  ئنـــق »قـــاخ: 

                                                           
 .44808  1ب 181ص 11وساال الشيعة:   (660)
 .16باب ،داب التجارة   191ص 9الكايف:   (661)
 .99باب األربعة   442ص 1اخلصاخ:   (664)
 .19  1ب 9ص 1ياي  األحكام:   (661)
 .2  1ب 140-115ص 15حبار األنوار:   (662)
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 . (669)« قاً 
 .(666)«مشرتي العقدة مراوق وبااعها  حوق»قاخ:  وان أ  ابد اهلل

 .(667)«ئن العقار  حوق إال أن يفعل يف اقار م لق»قاخ:  براهيم وان أ  إ

 بين ااكفان
 يكر  بيع األكفان.هسألة: 

فيربتـق أنـق ولـد يل بـأم، قـاخ:  ان إسحاق بن امار قاخ: دبل  الحم أ  ابد اهلل
فــأ ت ــرب  مــداً وال تشــتمق، جعلــق اهلل »قــاخ: قلــ : قــد فعلــ ، قــاخ: « أ ال  يتـق  مــداً »
قلــ : جعلــ  فـداك يف أي األامــاخ أ ــعق؟ « رة اــي لــو يف حياتـو وبلــ  صــدق بعـدكقـ

إذا ادلتـــق اـــن مخســـة أشـــياء ف ـــعق حيـــث شـــي ، ال تســـلمق صـــريفياً فـــلن الصـــرييف ال »قـــاخ: 
يســـلم مـــن الربـــا، وال تســـلمق بيـــاع األكفـــان فـــلن صـــاح  األكفـــان يســـر  الوبـــاء إذا كـــان، وال 

االحتكار، وال تسلمق ج اراً فـلن اجلـ ار تسـل  منـق الرمحـة، تسلمق بياع طعام فلنق اليسلم من 
 . (668)«قاخ: شر الناس من باع الناس والتسلمق ياساً فلن رسوخ اهلل 

فقـاخ: يـا رسـوخ اهلل قـد المـ  ابـين  جاء رجل إىل النـك»قاخ:  وان أ  ايسن 
مخــ ، ال تســلمق  هــاا الكتابــة ففــي أي شــيء أســلمق؟ فقــاخ: أســلمق هلل أبــوك وال تســلمق يف
ومن السـباء؟  سباًء وال صااغاً وال قصاباً وال حناطاً وال ياساً، قاخ: فقاخ: يا رسوخ اهلل 

قــاخ: الــاي يبيــع األكفــان ويتمــىن مــوت أمــ ، وللمولــود مــن أمــ  أحــ  إيلأ  ــا طلعــ  اليــق 
لرمحـة مـن الشم ، وأما الصاا  فلنـق يعـاز ايـن أمـ ، وأمـا القصـاب فلنـق يـابإ حـي تـاه  ا

قلبق، وأما اينا  فلنق حيتكر الطعام الـحم أمـ ، وألن يلقـحم اهلل العبـد سـارقاً أحـ  إيل مـن أن 
 فقـاخ: يـا  مـد يلقا  قد احتكر طعاماً أربعي يومـاً، وأمـا النيـاس فلنـق أتـاين جربايـل 

 .(665)«إن شرار أمتو الاين يبيعون الناس

                                                           
 .44011  42ب 10ص 11وساال الشيعة:   (669)
 .2باب شراء العقارات وبيعها   54ص 9الكايف:   (666)
 .44019  42ب 11ص 11  وساال الشيعة: (661)
 .198  51ب 164-161ص 6ياي  األحكام:   (668)
 .4  11ب 61ص 1االستبصار:   (665)
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 احتراف القصابة
 بة.يكر  احرتاي القصاهسألة: 

: إين أاطيـ  بـال  بأمـاً قـاخ رسـوخ اهلل »قـاخ:  ان جعفر بن  مد ان أبيـق 
 .(670)«وهنيتها أن جتعلق حجاماً أو قصاباً أو صااغاً 
 .(671)«فلن اجل ار تسل  منق الرمحة: »ويف ايديث املروي ان أ  ابد اهلل 

 بين الطعام
 عري وما شابق ذلو.يكر  االشتغاخ ببيع ايبوب من م ل القمإ والشهسألة: 

 .(672)«إنق ال يسلم من االحتكار: »حيث قاخ 
وأما اينا  فلنق حيتكـر الطعـام الـحم أمـ ، وألن يلقـحم اهلل العبـد سـارقاً أحـ  : »وقاخ

 .(673)«إيل من أن يلقا  قد احتكر الطعام أربعي يوماً 
 

 هعاهلة اارذال عالدعن
 يكر  التعامل مع األراذخ والدون. هسألة:
 .(674)«من اأمات اإلدبار مقارنة األرذاخ: »مري املؤمني قاخ أ
 . (679)«إياك ومعاشرة األشرار فلهنم كالنار مباشريا لرق: »وقاخ 
 . (676)«ال يأمن جمالسو األشرار بواال البأء: »وقاخ 
 .(677)«ينبغي ملن اري األشرار أن يعت وم: »وقاخ 

                                                           
 .1  112ب 911-910ص 4الل الشرااع:   (610)
 .198  51ب 164-161ص 6ياي  األحكام:   (611)
 .198  51ب 164-161ص 6ياي  األحكام:   (614)
 .4  11ب 61ص 1االستبصار:   (611)
 .5822  4ي 1ب 6ق 211ودرر الكلم: صبرر ايكم  (612)
 .5841  4ي 1ب 6ق 211برر ايكم ودرر الكلم: ص (619)
 .5819  4ي 1ب 6ق 211برر ايكم ودرر الكلم: ص (616)
 .5816  4ي 1ب 6ق 211برر ايكم ودرر الكلم: ص (611)
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 . (678)«تعاملوا إال من نشأ يف اخلريال لالطوا وال »قاخ:  وان أ  ابد اهلل 

 التعاهل بين الطلو ين
 يكر  التعامل بي الطلواي: طلوع الفجر وطلوع الشم . هسألة:

اــن الســوم مــا بــي طلــوع الفجــر إىل  اــن الــي بــن أســبا  رفعــق قــاخ: هنــحم رســوخ اهلل
 . (675) طلوع الشم 

الرجـل يف دبـر صـأة  جللـوس»يقـوخ:  وان محـاد بـن ا مـان قـاخ:  عـ  أبـا ابـد اهلل
ـــراق مـــن ركـــوب البحـــر فقلـــ : يكـــون للرجـــل « الفجـــر إىل طلـــوع الشـــم  أنفـــا يف طلـــ  ال

يـــدز فيهـــا وليـــاكر اهلل ا وجـــل فلنـــق يف تعقيـــ  مـــا دام الـــحم »اياجـــة  ـــاي فويـــا، فقـــاخ: 
 . (680)«و واق

من جل  يف مصأ  من صأة الفجر إىل طلوع الشـم  سـرت  اهلل : »قاخ رسوخ اهلل
 .(681)«النارمن 

 الدخول هس سوم الغير
يكـــر  الـــدبوخ يف ســـوم اآلبـــرين، يعـــين: التـــدبل يف معاملـــة متبـــايعي لشـــراء مـــا  هسةةةألة:
 يشريق اآلبر.

 .(682)«وهنحم أن يدبل الرجل يف سوم أبيق املسلم»ويف حديث املناهي: 
 .(683)«ال يبيع أحدكم الحم بيع بع ، وال  ط  الحم بطبتق: »قاخ 

 هةالمعاهالض المحر 
 هناك أشياء حيرم التكس   ا، والتعامل فيها. هسألة:

يـــا داود إن ايـــرام ال ينمـــي، وإن منـــحم ال : »اـــن داود الصـــرمي قـــاخ: قـــاخ أبـــو ايســـن

                                                           
 .1601باب املعايا واملكاس  والفوااد والصنااات   162ص 1من ال حي ر  الفقيق:   (618)
 .14باب ،داب التجارة   194ص 9الكايف:   (615)
 .44019  45ب 18ص 11وساال الشيعة:   (680)
 .1294باب كراهية النوم بعد الغداة   902ص 1من ال حي ر  الفقيق:   (681)
 .باب ذكر مجل من مناهي رسوخ اهلل  491ص 4تنبيق اخلواطر ون هة النوابر:   (684)
 .44  8ي 111ص 1بوايل الآليل:   (681)
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 .(684)«يبارك لق فيق، وما أنفقق م يؤجر اليق وما بلفق كان ااد  إىل النار
الـحم أمـ  هـا  إن أبـوي مـا أبـاي : »قاخ: قاخ رسوخ اهلل  وان أ  ابد اهلل 

 .(689)«املكاس  ايرام والشهوة اخلفية والربا
إذا اكتس  الرجل ماالً من بري حلق   حـ  فلـىب نـودي ال »قاخ:  وان أ  ابد اهلل 

 .(686)«لبيو وال سعديو، وإن كان من حلق فلىب نودي لبيو وسعديو
 .(687)«كس  ايرام يبي يف الارية: »وقاخ 

 .(688)«يء أصلق حرام وال حيل استعمالقال بري يف ش: »ومن توقيعق 

 اا يان النجسة
حيـرم بيـع وشـراء األايـان النجسـة، كـاخلمر واخلن يـر، والـدم والكلـ ، نعـم مـا كـان  هسألة:

منها فيق منفعة اقأاية  للة، كالدم ألجل إسعاي املر حم، أو الكل  املعلأـم لغـرا ايراسـة 
 وما أشبق فجاا .

م املسـلمي، أمـا بـريهم فيعامـل معهـم حسـ  قـانون اإللـ ام الماً بـأن مـا ذكرنـا  هـو حكـ
 .(685)«الفقق»الحم ما فصلنا  يف 

ان بيـع النـرد وهنـحم …  وهنحم رسوخ اهلل »يف حديث املناهي ان أمري املؤمني قاخ: 
 . (650)«أن يشرتة اخلمر وأن يسقحم اخلمر

ومشـرتيها و،كـل لعن اهلل اخلمر وبارسها وااصـرها وشـار ا وسـاقيها وبااعهـا : »وقاخ
 . (651)«ئنها وحاملها واحملمولة إليق

ء مــن  مــن شــر ا م يقبــل اهلل لــق صــأًة أربعــي يومــاً فــلن مــات ويف بطنــق شــي: »وقــاخ

                                                           
 .1باب املكاس  ايرام   149ص 9الكايف:   (682)
 .44021  1ب 81ص 11وساال الشيعة:   (689)
 .189  51ب 168ص 6ياي  األحكام:   (686)
 .2باب املكاس  ايرام   149-142ص 9الكايف:   (681)
 .4  20ب 61ص 1االستبصار:   (688)
 م املؤل  )قدس سر  الشري (.انظر موسواة الفقق، كتاب القوااد الفقهية، قانون اإلل ام، لإلما (685)
 .باب ذكر مجل من مناهي رسوخ اهلل  498ص 4تنبيق اخلواطر ون هة النوابر:   (650)
 .باب ذكر مجل من مناهي رسوخ اهلل  498ص 4تنبيق اخلواطر ون هة النوابر:  (651)
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ذلـو كـان حقـاً الـحم اهلل ا وجـل أن يسـقيق مـن طينـة ببـاخ وهـي صـديد أهـل النـار ومـا  ـر  
نـــار فيصـــهر بـــق مـــا يف بطـــوهنم مـــن فـــرو  ال نـــاة فيجتمـــع ذلـــو يف قـــدور جهـــنم فيشـــربق أهـــل ال

 .(652)«واجللود
 . (653)«ئن العارة من السح »قاخ:  وان أ  ابد اهلل
 .(654)«أجر ال انية وئن اخلمر… السح  أنواع ك رية منها: »وقاخ أبو ابد اهلل

قـــاخ: وســـألتق اـــن املاشـــية تكـــون للرجـــل فيمـــوت   واـــن الـــي بـــن جعفـــر اـــن أبيـــق 
 .(659)«ال وإن لبسها فأ يصلي فيها»بابها ولبسها، قاخ: بع ها يصلإ لق بيع جلودها ود

 المسكراض عالمخدراض
 حيرم بيع وشراء املسكر مطلقاً، كما حيرم امليدأر يف اجلملة، والتعامل  ا باطل. هسألة:

فقـاخ  بطـ  رسـوخ اهلل »يقـوخ:  ان كلي  الصيداوي قاخ:  عـ  أبـا ابـد اهلل
 . (656)«يف بطبتق: كل مسكر حرام

إن اهلل حــرم اخلمــر بعينهــا فقليلهــا : »أ  الربيــع الشــامي قــاخ: قــاخ أبــو ابــد اهلل واــن
الشـراب مـن كـل مسـكر  وك ريها حرام كما حـرم امليتـة والـدم ويـم اخلن يـر وحـرم رسـوخ اهلل

 .(657)«فقد حرمق اهلل ا وجل وما حرمق رسوخ اهلل 
ل مســــــكر : كــــــل مســــــكر حــــــرام وكــــــقــــــاخ رســــــوخ اهلل »قــــــاخ:  واــــــن أ  جعفــــــر

 .(658)«مخر
 هن المكاسب المحرهة

حيرم التكس  بفتإ املوابري، ونـوادي العـراة، و ـأت الشـاوذ اجلنسـي وايانـات  هسألة:
 واملقامر، كما حيرم الحم ايكام السما  بفتحها.

                                                           
 .باب ذكر مجل من مناهي رسوخ اهلل  498ص 4تنبيق اخلواطر ون هة النوابر:  (654)
 .401  51ب 114ص 6اي  األحكام:  ي (651)
 .12116  9ب 10ص 11مستدرك الوساال:   (652)
 باب ما حيل من البيوع. 119قرب اإلسناد: ص (659)
 .1حرم كل مسكر قليلق وك ري    باب أن رسوخ اهلل  201ص 6الكايف:   (656)
 .14048  19ب 146-149ص 49وساال الشيعة:   (651)
 .411  4ب 111ص 5ياي  األحكام:   (658)
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 المشاركة هس الحرام
شاركة حيرم دفع املاخ من أجل املشاركة يف احملأت املاكورة، كما حيرم اي ور وامل هسألة:

 فيها أي اً، واألجرة املأبوذة منها ال اتلكها اآلبا واليق أن يردأها إىل أصحا ا.
 الفساد عاإلهساد

حيـرم اسـتيدام البنــات، أو األمـرد اجلميـل مــن األوالد، ألجـل جلـ  املشــرتي، أو  هسةألة:
ـــ خ باإل نســان اــن تــروي  الب ــااة، أو مــا أشــبق ذلــو  ــا يــؤدي إىل الفســاد واإلفســاد فلهنــا تن

 قيمتق اإلنسانية إىل مستوة الب ااة واملادة.
 

 هؤسساض إشا ة المنكر
حيــرم إحــداع مؤسســات وشــركات اقتصــادية وبــري اقتصــادية، تعمــل الــحم إشــااة  هسةةألة:

املنكرات والفواحا، أو اخلأاة وامليواة، أو تروي  العقااد الباطلة وال قافات بري اإلسـأمية، 
أو لبســط نفــوذ بــري املســلمي الــحم املســلمي، أو الــحم أمــواوم  أو التجســ  الــحم املســلمي،

 و روايم، أو الحم أنفسهم وأارا هم، أو بري ذلو من أشكاخ اويمنة.
حيرم االنتماء أو العمل يف م ل ها  املؤسسات والشركات امل بورة، كما حيرم أبا  هسألة:

 األجرة واملاخ وكالو صري املاخ فيها.
مــع هــا  الشــركات واملؤسســات الــ  مــر ذكرهــا، ويفــ  مقاطعتهــا  حيــرم التعامــل هسةةألة:

 والعمل الحم إاالتها.
حيرم تأسي  ومتويل وكالة العهر والفجور، ووكالة الفسـاد والشـاوذ اجلنسـي، وكـل  هسألة:

 امل يف هاا الطريق فهو  رم، ولو كان العامل كاتباً، أو ما أشبق ذلو.
 نشر الفواحش عكتب الضالل

م شـــــراء واســـــتيدام األفـــــراد واألحـــــ اب واملنظمـــــات، والصـــــح  واجملـــــأت، حيـــــر  هسةةةةةألة:
واملؤسســـات والشـــركات، و طـــات البـــث واإلاـــأم وبـــري ذلـــو، لنشـــر املنكـــرات والفـــواحا، 
و اربة الدين واملـاه  الصـحيإ، ولريـ  الفكـر والعقااـد ايقأـة، وإيفـاد الشـكوك والشـبهات 

 يف األذهان.
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ال ـــأخ والبداـــة، وجمـــأت اخلأاـــة، وأفأمهـــا، وأشـــرطة  حيـــرم بيـــع وشـــراء كتـــ  هسةةةألة:
 الغناء واملوسيقحم، وئنق حرام أي اً.

: إذا رأيــتم أهــل الريــ  والبــدع مــن بعــدي قــاخ رســوخ اهلل»قــاخ:  اــن أ  ابــد اهلل
ـــاهتوهم كـــيأ يطمعـــوا يف  فـــأبهروا الـــرباءة مـــنهم وأك ـــروا مـــن ســـبهم والقـــوخ فـــيهم والوقيعـــة وب

أم وحيــارهم النــاس وال يتعلمــوا مــن بــداهم يكتــ  اهلل لكــم بــالو ايســنات الفســاد يف اإلســ
 . (655)«ويرفع لكم بق الدرجات يف اآلبرة

ال تصحبوا أهل البدع وال جتالسوهم فتصريوا اند الناس  »أنق قاخ:  وان أ  ابد اهلل 
 . (700)«: املرء الحم دين بليلق وقرينقكواحد منهم، قاخ رسوخ اهلل 

ــــــوابي الفــــــاجر وال األمحــــــق وال »قــــــاخ:  اهلل واــــــن أ  ابــــــد ال ينبغــــــي للمســــــلم أن ي
 .(701)«الكااب

 إنتاج عبين عسائل التعهيب
حيــرم إنتــا  وصــنع وســاال التعــاي ، وحيــرم االشــتغاخ فيهــا، وأبــا األجــرة اليهــا،  هسةةألة:

 وحيرم أي اً بيع وشراء وساالها، كما حيرم استيدامها و ارستها يف حق اآلبرين.
 صدعاض التجسستجارة 

حيرم شراء ما يستيدم يف التجس  الـحم النـاس، أو بـث اخلـوي والراـ  بيـنهم،  هسألة:
أو اســتعماخ العنــ  واإلرهــاب  ــدهم، أو القيــام باألامــاخ اإلرهابيــة واإلجراميــة، أو مــا أشــبق 

 ذلو  د الناس اآلمني.
يف املســألة الســابقة، حيــرم االنتمــاء إىل املؤسســات التجسســية واإلرهابيــة املــاكورة  هسةةألة:

 وال يفوا العمل فيها، كما حيرم األجر الاي يتقا ا  العامل منها، أو يصرفق الباذخ اليها.
 قصد الحرام

حيــرم بيــع وشــراء مــا اكــن االســتفادة منــق يف ايــأخ بقصــد اســتيدامق يف ايــرام،   هسةةألة:

                                                           
 .2باب جمالسة أهل املعاصي   119ص 4الكايف:   (655)
 .20  12ب 401ص 11حبار األنوار:   (100)
 .19998  19ب 45ص 14وساال الشيعة:   (101)
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 كالعن  بقصد صنعق مخراً، واخلش  بقصد صنعق صنماً.
اـــن التـــوت أبيعـــق يصـــنع للصـــلي   يـــث قـــاخ: ســـأل  أبـــا ابـــد اهلل اـــن امـــرو بـــن حر 

 .(702)«ال»والصنم؟ قاخ: 
أســألق اــن رجــل لــق بشــ  فبااــق  واــن امــر بــن أذينــة قــاخ: كتبــ  إىل أ  ابــد اهلل 

 .(703)«ال» ن يتيا  صلباناً؟ فقاخ: 
 إنتاج الحرام

ومجيــع أنــواع التقلــ  حيــرم إنتــا  املســكرات وامليــدرات، واالشــتغاخ يف إنتاجهــا،  هسةةألة:
فيها من نقلها وانتقاوا، ومحلها وجلبها، وكل الوسااط العاملة من اراها بقصد ايـرام إىل مـن 
يوصــــلها بيــــد مســــتهلكها، وحــــي مســــتهلكها نفســــق، وذلــــو للــــويأت الــــ  جتــــر  املســــكرات 

 وامليدرات الحم الفرد واجملتمع.
اخلمــــر اشــــرة: بارســــها  يف لعــــن رســــوخ اهلل »قــــاخ:  اــــن جــــابر اــــن أ  جعفــــر 

ــــــة إليــــــق  وحارســــــها وبااعهــــــا ومشــــــرتيها وشــــــار ا واآلكــــــل ئنهــــــا وااصــــــرها وحاملهــــــا واحملمول
 .(704)«وساقيها

 .(709)«: إن اخلمر رأس كل إ قاخ رسوخ اهلل »قاخ:  وان أ  ابد اهلل
مـا حرم اهلل اخلمـرة قليلهـا وك ريهـا ك: »وان أ  الصبا  الكناين قاخ: قاخ أبو ابد اهلل

فقــد  مــن األشــربة املســكر ومــا حــرم النــك  حــرم امليتــة والــدم ويــم اخلن يــر وحــرم النــك 
 .(706)«حرمق اهلل ا  وجل وقاخ: ما أسكر ك ري  فقليلق حرام

 
 آالض الل و

حيـــرم إنتـــا  كـــل مـــا ال يســـتفاد منـــق إال يف ايـــرام واالشـــتغاخ يف إنتاجـــق، وكـــالو  هسةةةألة:
                                                           

 .44488  21ب 111-116ص 11وساال الشيعة:   (104)
 .401  51ب 111ص 6راجع ياي  األحكام:   (101)
 .2باب النوادر   245ص 6الكايف:   (102)
 .11554  14ب 119ص 49الشيعة:   وساال (109)
 .10حرم كل مسكر قليلق وك ري    باب ان رسوخ اهلل  205ص 6الكايف:   (106)
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 ار، و،الت اللهو والغناء.التعامل اليق، م ل ،الت القم
مــن كســـر بربطـــاً أو لعبـــًة مــن اللعـــ  أو بعـــ  املأهـــي أو »أنـــق قـــاخ:  اــن أ  جعفـــر

 .(707)«برق اق مسكر أو مخر فقد أحسن وال برم اليق
اســتماع الغنــاء واللهــو ينبــ  النفــاق يف القلــ  كمــا ينبــ  »قــاخ:  واــن أ  ابــد اهلل 

 .(708)«املاء ال رع
النــرد والشــطرن  واألربعــة اشــر  ن لــة واحــدة وكــل مــا قــومر : »قــاخ واــن أ  ايســن 

 .(705)«اليق فهو ميسر
هاجتنبوا الرجس ان قوخ اهلل ا وجـل:  وان ايد الشحام قاخ: سأل  أبا ابد اهلل 

هةةن ااعبةةان عاجتنبةةوا قةةول الةةزعر
الــرج  مــن األو ــان الشــطرن  وقــوخ الــ ور »فقــاخ:  (710)

 .(711)«الغناء
 ااسلحة الفتاكة

حيرم إنتا  واستيدام كل ما ال يستفاد منق إال يف م ارة اإلنسان  رراً بالغاً مـن  سألة:ه
لريــ  بييتــق، أو هــدم حياتــق، أو تنغــي  ســعادتق، أو الق ــاء اليــق، م ــل األســلحة الفتاكــة، 
واملواد اجلر ومية، والغااات السامة، وما أشبق ذلو  ا تنحصـر فاادتـق يف تـدمري حيـاة اإلنسـان 

  اء اليق.والق
بــل يلــ م أن يهــتم مجااــة مــن العقــأء إلفنــاء األســلحة الناريــة حــي البندقيــة، وإرجــاع األمــر 
إىل وساال ايروب البدااية كالرمإ والسي  واخلنجر والسهم، فلهنا توج  العدالة يف ايـرب،  

يقـــوم بالســـي ، فكمـــا قـــام مجااـــة مـــن العقـــأء  كمـــا ورد يف ايـــديث أن اإلمـــام املهـــدي 
حــرم القنبلــة الاريــة وةوهــا، يلــ م منــع األســلحة الناريــة أي ــاً وال فــرق بــي األمــرين، وإال فــأ بت

 حد يق  لتطوير السأ  والشيء ال ار فيق.
أن  : هنـحم رسـوخ اهللقـاخ أمـري املـؤمني »قاخ:  ان السكوين ان أ  ابد اهلل 

                                                           
 .1118  4كتاب الغص  والتعدي ي  286ص 4دااام اإلسأم:   (101)
 .41باب الغناء   212ص 6الكايف:   (108)
 .1باب النرد والشطرن    219ص 6الكايف:   (105)
 .10سورة اي :  (110)
 .44626  104ب 118ص 11وساال الشيعة:   (111)
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 . (712)«يلقحم السم يف بأد املشركي

 ال للغصب 
بصـ  ومصـادرة كـل مـاخ  ـرتم إلنسـان  ـرتم، منقـوالً كـان أو بـري منقـوخ،  حيـرم هسألة:

 ويف  ردأ  الحم صاحبق فوراً. وال يفوا بيع وشراء املغصوب واملسروق وما أشبق ذلو.
مــن بــان جــار  »يف حــديث املنــاهي قــاخ:  اــن النــك اــن ،بااــق  اــن الصــادق

األر ي السابعة حي يلقـحم اهلل يـوم القيامـة شرباً من األرا جعلق اهلل طوقاً يف انقق من لوم 
 . (713)«مطوقاً إال أن يتوب ويرجع

ال حيــــــل ألحــــــد أن يتصــــــري يف مــــــاخ بــــــري  بغــــــري »قــــــاخ:  واــــــن صــــــاح  ال مــــــان 
 . (714)«إذنق

 .(716)«يف الدار رهن الحم برا ا (719)ايجر الغصي : »وقاخ أمري املؤمني
: رجل اشرتة مـن رجـل أ   مد وان  مد بن حيي قاخ: كت   مد بن ايسن إىل

 يعًة أو بادماً  اخ أبا  من قطع الطريق أو من سـرقة هـل حيـل لـق مـا يـدبل اليـق مـن ئـرة 
هـــا  ال ـــيعة أو حيـــل لـــق أن يطـــأ هـــاا الفـــر  الـــاي اشـــرتا  مـــن الســـرقة أو مـــن قطـــع الطريـــق؟ 

 .(717)«ء أصلق حرام والحيل استعمالق ال بري يف شي: »فوقع
امـن أبـا أر ـاً بغـري    بـن  مـد الـدراوردي قـاخ: سـأل  أبـا ابـد اهللوان ابـد الع يـ

  قـاخ: « يرفع بناء  ويسلم الرتبة إىل صـاحبها لـي  لعـرق بـام حـق»حقها وبىن فيها؟ قاخ: 
 . (718)«من أبا أر اً بغري حق كل  أن حيمل ترا ا إىل احملشر: »قاخ رسوخ اهلل

اكــــرتة داراً وفيهــــا بســــتان فــــ رع يف  يف رجــــل واــــن  مــــد بــــن مســــلم اــــن أ  جعفــــر
اليـق »البستان وبرس يأ وأشجاراً وفاكهة وبريها وم يستأمر يف ذلو صاح  الدار؟ قـاخ: 

                                                           
 .41  8ب 111ص 15حبار األنوار:   (114)
 .باب ذكر مجل من مناهي رسوخ اهلل  495ص 4تنبيق اخلواطر ون هة النوابر:   (111)
 .14150  1ب 186ص 49وساال الشيعة:   (112)
 الغصي : أي املغصوب. (119)
 .420هن  البأبة، قصار ايكم:  (116)
 .8باب املكاس  ايرام   149ص 9الكايف:   (111)
 .46  54ب 452ص 6ياي  األحكام:   (118)
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الكــرة ويقــوم صــاح  الــدار الغــرس والــ رع فيعطيــق الغــارس إن كــان اســتأمر  يف ذلــو وإن م 
 .(715)«ءيكن استأمر  فعليق الكرة ولق الغرس وال رع يقلعق وياه  بق حيث شا

 ها ال هالية له
بيــع وشــراء مــا ال ماليــة لــق ارفــاً كايشــرات والديــدان إذا م تكــن لفااــدة اقأايــة  هسةةألة:

 باطل، ومع الفاادة جاا .
 : (720)قاخ صاح  الشرااع يف كتاب التجارة

فيما يكتسـ  بـق وهـو ينقسـم إىل:  ـرم ومكـرو  ومبـا ، فـاحملرم منـق أنـواع، إىل أن قـاخ: »
ال ينتفع بق كاملسـول: بريـة كانـ ، كـالقرد والـدب، ويف الفيـل تـردد، واألشـبق جـواا  ال الث: ما

بيعــق لأنتفــاع بعظمــق.. أو حبريــة، كــاجلري وال ــفادع والســأح  والطــايف، والســباع كلهــا إال 
اور، واجلوار : طاارة كان  كالبااي.. أو ماشـية كالفهـد، وقيـل: يفـوا بيـع السـباع كلهـا، تبعـاً 

 «.جبلدها أو ريشها، وهو األشبقلأنتفاع 
 حرهة الغش

حيرم الغا بكل أنوااـق يف املعـامأت، والـ  منهـا بلـط املتـاع بغـري  وإبفااـق اـن  هسألة:
 املشرتي.

 . (721)«لي  منا من بشنا»قاخ:  ان أ  ابد اهلل
لرجــل يبيــع التمــر: يــا فــأن أ مــا المــ   قــاخ رســوخ اهلل»قــاخ:  واــن أ  ابــد اهلل

 .(722)«من املسلمي من بشهم أنق لي 
يف سـوق املدينـة بطعـام، فقـاخ لصـاحبق: مـا أرة  مـر النـك»قـاخ:  وان أ  جعفـر

طعامــو إال طيبــاً، وســألق اــن ســعر  فــأوححم اهلل إليــق أن يــدير يــد  يف الطعــام، ففعــل، فــأبر  

                                                           
 .1856باب امل اراة واإلجارة   426ص 1من ال حي ر  الفقيق:   (115)
 4-1شرااع اإلسأم للمحقق ايلي )را( تعليق  احة ،يـة اهلل العظمـحم السـيد صـادق الشـريااي )دام بلـق(:   (140)

 .412-411ص
 .1باب الغا   160ص 9الكايف:   (141)
 .44940  86ب 415ص 11وساال الشيعة:   (144)
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 .(723)«طعاماً ردياً فقاخ: لصاحبق ما أراك إال وقد مجع  بيانًة وبشاً للمسلمي

 ن المتنجسبي
حيرم بيع الشيء املتنج  إذا كان يستعمل فيما يشرت  فيـق الطهـارة، إال إذا كـان  هسألة:

 قابأً للتطهري، وأالم بنجاستق املشرتي.
قــاخ: وســألتق اــن حــ  دهــن ماتــ  فيــق فــأرة، قــاخ:   اــن الــي بــن جعفــر اــن أبيــق 

 .(724)«ال تدهن بق وال تبعق من مسلم»
 

 القمار
 تغاخ بالقمار، و ا  ت  بق من املعامأت.حيرم االش هسألة:

أنق هنحم ان النرد و الشطرن  و هنحم ان بيع النـرد و الشـطرن  و : » يف مناهي النك 
 . (729)«قاخ من فعل ذلو فهو كأكل يم اخلن ير

إن هلل يف كــل ليلــة مــن شــهر رم ــان اتقــاء مــن النــار إال مــن »قــاخ:  اــن أ  ابــد اهلل
قـاخ: قلـ : وأي صـاح  شـاهي؟ قـاخ: « احن أو صـاح  شـاهيأفطر الحم مسكر أو مش

 .(726)«الشطرن »
أن يســـلم الـــحم أربعـــة، الـــحم الســـكران يف  هنـــحم رســـوخ اهلل: »وقـــاخ أمـــري املـــؤمني

ســكر ، والــحم مــن يعمــل التما يــل، والــحم مــن يلعــ  بــالنرد، والــحم مــن يلعــ  باألربعــة اشــر، 
 . (727)«اب الشطرن وأنا أايدكم اخلامسة أهناكم أن تسلموا الحم أصح

اــن اللعــ  بالشــطرن ؟ فقــاخ:  واــن ابــد الواحــد بــن امليتــار قــاخ: ســأل  أبــا جعفــر
 . (728)«إن املؤمن ملشغوخ ان اللع »

                                                           
 . 99  1ب 11ص 1ياي  األحكام:   (141)
 .262النجاسات   412مساال الي بن جعفر: ص (142)
 .1  58ب 414ص 16حبار األنوار:   (149)
 .1268  15اجملل  651-650األمايل للطوسي: ص (146)
 .80باب األربعة   411ص 1اخلصاخ:   (141)
 .2  58ب 411-410ص 16األنوار:   حبار (148)
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ةا الَّةِهين  يف قـوخ اهلل:  ويف تفسري العياشي ان  مد بن الي ان أ  ابد اهلل يةا ص يةُّ  
ن ُكم  بِا ل باِطلِ آه ُنوا ال ت أ ُكُلوا ص ه وال ُكم  بة ية 

هنحم ان القمار وكانـ  قـريا تقـامر »قاخ:  (725) 
 .(730)«الرجل بأهلق ومالق فنهاهم اهلل ان ذلو
بيـــع الشـــطرن  حـــرام، وأكـــل ئنـــق ســـح ، »قـــاخ:  واـــن أ  بصـــري اـــن أ  ابـــد اهلل

والاذها كفر، واللع   ا شرك، والسأم الحم الأهي  ا معصية وكبرية موبقة، واخلاا  فيها 
اا  يــد  يف يــم اخلن يــر ال صــأة لــق حــي يغســل يــد  كمــا يغســلها مــن مــ  يــم يــد  كاخلــ

اخلن يــر، والنــابر إليهــا كالنــابر يف فــر  أمــق، والأهــي  ــا والنــابر إليهــا يف حــاخ مــا يلهــحم  ــا، 
والسأم الحم الأهي  ـا يف حالتـق تلـو يف اإل  سـواء، ومـن جلـ  الـحم اللعـ   ـا فقـد تبـوأ 

كــان ايشــق ذلــو حســرة اليــق يف القيامــة، وإيــاك وجمالســة الأهــي املغــرور مقعــد  مــن النــار، و 
بلعبهــــا، فلنــــق مــــن اجملــــال  الــــ  بــــاء أهلهــــا بســــيط مــــن اهلل يتوقعونــــق يف كــــل ســــااة فيعمــــو 

 . (731)«معهم
اـــــن اللعـــــ  بالشـــــطرن ؟ فقـــــاخ:  واـــــن بعـــــ  أصـــــحابنا قـــــاخ: ســـــأل  أبـــــا ابـــــد اهلل

 . (732)«الشطرن  من الباطل»
 الوقف

حيـرم بيـع وشـراء املوقوفـات وأمـواخ الوقـ ، وإذا تعامـل اليهـا فاملعاملـة باطلـة، إال  هسألة:
 .(733) فيما است نا  الفقهاء  ا هو ماكور يف باب الوق 
قل : جعلـ  فـداك اشـرتي  أر ـاً إىل  ان أ  الي بن راشد قاخ: سأل  أبا ايسن

ال يفــوا شــراء »فقــاخ:  جنــ   ــيع  بــألفي درهــم فلمــا وفــرت املــاخ بــربت أن األرا وقــ ؟
قلـ : ال أاـري وـا ربـاً؟ قـاخ: « الوق  وال تدبل الغلة يف مالو ادفعها إىل من أوقفـ  اليـق

 .(734)«تصدق بغلتها»
                                                           

 .45سورة النساء:  (145)
 .101سورة النساء   411-416ص 1تفسري العياشي:   (110)
 .44662  101ب 141ص 11وساال الشيعة:   (111)
 .41  58ب 416ص 16حبار األنوار:   (114)
 كتاب الوقوي والصدقات.  60انظر موسواة الفقق:   (111)
 .1  61ب 51ص 2( االستبصار:  112)
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بســم اهلل الــرمحن الــرحيم : »واــن أبــان اــن اجــأن أ  صــا  قــاخ: أملــحم أبــو ابــد اهلل
أن حبـدودها صـدقًة ال هاا ما تصدق بـق فـأن بـن فـأن وهـو حـي سـوي بـدار  الـ  يف بـين فـ

تباع وال توه  حي ير ها وارع السماوات واألرا وإنق قد أسـكن صـدقتق هـا  فأنـاً واقبـق 
 . (739)«فلذا انقر وا فهي الحم ذوي اياجة من املسلمي
بــدار لــق يف  تصــدق أمــري املــؤمني»قــاخ:  واــن ربعــي بــن ابــد اهلل اــن أ  ابــد اهلل

هلل الـرمحن الـرحيم هـاا مـا تصـدق بـق الـي بـن أ  طالـ  وهـو بين اريق باملدينة فكت : بسم ا
حي سوي تصدق بدار  ال  يف بين اريق صدقًة ال تباع وال توهـ  حـي ير هـا اهلل الـاي يـرع 
السماوات واألرا وأسكن ها  الصدقة فأناً ما اا  واا  اقبق فـلذا انقر ـوا فهـي لـاوي 

 .(736)«اياجة من املسلمي
 اإلسراف عالتبهير

حيرم اإلسـراي والتبـاير، كمـا حيـرم إتـأي املـواد الغااايـة وبريهـا يف البحـر أو بـري  سألة:ه
 ذلو لتقليل العرا واادياد الطل   ا يرفع أسعارها م أ.

: أد  مــا يفــيء مـن حــد اإلســراي؟ اـن ســليمان بــن صـا  قــاخ: قلــ  أل  ابـد اهلل 
التمـــر ورميـــو النـــوة هاهنـــا  ابتـــاالو  ـــوب صـــونو وإهراقـــو ف ـــل إنااـــو وأكلـــو»فقـــاخ: 
 .(737)«وهاهنا

أربعة ال يستجاب وم، أحدهم كان : »وان امار أ  ااصم قاخ: قاخ أبو ابد اهلل 
 . (738)«لق ماخ فأفسد  فيقوخ يا رب اراقين، فيقوخ: أم ،مرك باالقتصاد

 .(735)«من م حيسن االقتصاد أهلكق اإلسراي: »وقاخ 
اتــق اهلل والتســري وال تقــرت »يقــوخ:  ابــد اهلل  واــن الــي بــن جاااــة قــاخ:  عــ  أبــا

عال تبةةهر تبةةهيراً وكــن بــي ذلــو قوامــاً إن التبــاير مــن اإلســراي، وقــاخ اهلل تعــاىل 
إن  (740)

                                                           
 .9  1ب 111ص 5ياي  األحكام:   (119)
 .2  61ب 58ص 2االستبصار:   (116)
 .10باب كراهية السري والتقتري   96ص 2الكايف:   (111)
 .41861  41ب 996ص 41وساال الشيعة:   (118)
 .8012، ار القصة وفوااد    1ي 1ب 9ق 192برر ايكم ودرر الكلم: ص (115)
 .46سورة اإلسراء:  (120)
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 . (741)«ال يعاب الحم القصد
إذا أراد اهلل بعبـــد بـــرياً أومـــق االقتصـــاد وحســـن التـــدبري وجنبـــق ســـوء التـــدبري : »وقـــاخ 
 .(742)«واإلسراي
 .(743)«حلوا أنفسكم بالعفاي وجتنبوا التباير واإلسراي: »وقاخ
 .(744)«سب  الفقر اإلسراي: »وقاخ

 .(749)«اإلسراي ماموم يف كل شيء إال يف أفعاخ الرب»أنق قاخ:  وان أمري املؤمني
 .  (746)«قلة األكل من العفاي وك رتق من اإلسراي: »وقاخ

 .(747)«كةإن مع اإلسراي قلة الرب : »وقاخ أبو ابد اهلل
رب فقري هو أسري مـن الغـين إن الغـين ينفـق »قاخ:  وان أ  بصري ان أ  ابد اهلل 
 . (748)« ا أويت والفقري ينفق من بري ما أويت

فقاخ لق: يا أبا ابد اهلل قرا  وان اامر بن جاااة قاخ: جاء رجل إىل أ  ابد اهلل 
فــلىل »فقــاخ الرجــل: ال واهلل، قــاخ: « إىل بلــة تــدرك: »إىل ميســرة، فقــاخ لــق أبــو ابــد اهلل 

: فقــاخ: ال واهلل، فقـاخ أبــو ابــد اهلل « فـلىل اقــدة تبـاع»قـاخ: ال واهلل، قــاخ: « جتـارة تــؤب
  داا بكي  فيق دراهم فأدبـل يـد  فيـق فناولـق منـق « فأن   ن جعل اهلل لق يف أموالنا حقاً »

 ذلو قواماً إن التباير من اإلسـراي، اتق اهلل وال تسري وال تقرت وكن بي»قب ًة،   قاخ لق: 
عال تبهر تبهيراً قاخ اهلل ا وجل: 

 (745) »(790). 

                                                           
 .12111  15ب 94-91ص 11اال:  مستدرك الوس (121)
 .8091أمهية االقتصاد   1ي 1ب 9ق 191برر ايكم ودرر الكلم: ص (124)
 .8141  1ي 4ب 9ق 195برر ايكم ودرر الكلم: ص (121)
 .8146  1ي 4ب 9ق 195برر ايكم ودرر الكلم: ص (122)
 .8140  1ي 4ب 9ق 195برر ايكم ودرر الكلم: ص(129)
 .8116  2ي 4ب 9ق 160برر ايكم ودرر الكلم: ص(126)
 .1باب كراهية السري والتقتري   99ص 2الكايف:   (121)
 .41861  45ب 998ص 41وساال الشيعة:   (128)
 .46سورة اإلسراء:  (125)
. وفيــق: )ولكــن بــي ذلــو 12بــاب فــرا ال كــاة ومــا يفــ  يف املــاخ مــن ايقــوق   901ص 1( راجــع الكــايف:  190)

 قواما(.
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 تقليص اإلنتاج
حيرم فرا  راا  وقواني بـري شـراية تسـب  تقلـي  اإلنتـا  أو فقـد ، يف جمـاخ  هسألة:

 اإلنتا  ال رااي أم اإلنتا  الصنااي، كما هو املتعاري يف   بأدنا.
يططــات واألســالي  الــ  تســب  تقليــل اإلنتــا  أو إفنااــق، اراايــاً  حيــرم تنفيــا امل هسةةألة:

 كان أم صنااياً، إذا كان يوج  ت ييع ايقوق.
 

 ال يمنة االقتصادية الظالمة
حيــرم التيطــيط ألجــل اويمنــة االقتصــادية االســتعمارية والســيطرة املاليــة الظاملــة  ــا  هسةةألة:

 الحم اجملتمعات والشعوب. ي ر اآلبرين، واملستتبعة للهيمنة السياسية
 قوانين توجب الفقر

حيــرم فــرا مقــررات وقــواني تــؤدي إىل افتقــار الفــرد أو اجملتمــع، أو تســب  اجلهــل  هسةةألة:
 وايرمان، أو الشقاء واملرا.

 ال  رر عال  رار
حيــرم لطــيط وتنفيــا كــل مــا يــؤدي إىل شــيء  ــا هــو ي ــرأ باإلنســان، أو  ــد    هسةةألة:

 تقليل شيء من موارد  املالية، ولفي  دبلق اليومي.كرامتق، ولو كان ب
 صكل المال بالباطل

حيــرم أكــل املــاخ بالباطــل، كاالرتشــاء يف ايكــم، واألمــواخ املصــروفة يف اليانصــي   هسةةألة:
وبري  من أنواع القمار، واملصروفة إل أخ الناس واإل رار  م، وما أشبق ذلو  ا يعد بـاطأً 

 شرااً.
ن ُكم  بِال ب اِطلِ ع  قاخ تعاىل:  ال  ت أ ُكُلوا ص ه و ال ُكم  بة ية 

 (791). 
ســـألتق اـــن الســـح ؟ فقـــاخ: الرشـــا يف »قـــاخ:  واـــن ي يـــد بـــن فرقـــد اـــن أ  ابـــد اهلل

                                                           
 .188سورة البقرة:  (191)
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 . (792)«ايكم
اــن قــوخ اهلل  ســأل  أبــا ابــد اهلل»واــن ايــاد بــن ايســحم وهــو أبــو ابيــدة ايــااء قــاخ: 

طةةةلعال تةةةأكلوا صهةةةوالكم بيةةةنكم بالباا وجـــل: 
فقـــاخ: كانـــ  قـــريا تقـــامر الرجـــل  (793) 

 .(794)«بأهلق ومالق فنهاهم اهلل ا وجل ان ذلو
الســح  ئــن امليتــة وئــن الكلــ  وئــن اخلمــر »قــاخ:  واــن الســكوين اــن أ  ابــد اهلل 

 .(799)«ومهر البغي والرشوة يف ايكم وأجر الكاهن
 فــر  امــرأة ال رجــأً ينظــر إىل لعــن رســوخ اهلل »قــاخ:  واــن جــابر اــن أ  جعفــر 

 .(796)«لل لق، ورجأً بان أبا  يف امرأتق، ورجأً حيتا  الناس إىل نفعق فسأوم الرشوة
 .(797)«أن السح  هو الرشوة يف ايكم: »وروي ان النك 

 .(798)«الرشا يف ايكم هو الكفر باهلل»قاخ:  وان  ااة ان أ  ابد اهلل 

 لرف المال بالباطل
يف الباطل، كدفع الرشوة إىل اياكم، فانق كما حيرم أبا الرشـوة   حيرم صري املاخ هسألة:

 كالو حيرم إاطا ها، وهكاا بريها من موارد الباطل املقررة شرااً.

                                                           
 .44060  9ب 51ص 11وساال الشيعة:   (194)
 .188سورة البقرة:  (191)
 .1باب القمار والنهبة   144ص 9الكايف:   (192)
 . 184  51ب 168ص 6ياي  األحكام:  (199)
 .49151  102ب 151ص 40وساال الشيعة:   (196)
 .458املسلو الرابع   105ص 4بوايل الآليل:   (191)
 .8  1ب 412ص 101حبار األنوار:   (198)
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 الضرائب الو عية
حيــرم فــرا  ــراا  أو رســوم الــحم العمــران والــحم ال رااــة، والــحم املهــن وايــري،  هسةةألة:

 وساار املكاس  واألاماخ.
 راا  ومكوس الحم الصادرات والواردات، وما أشبق ذلو.حيرم فرا   هسألة:

 تحديد المكاسب
حيرم لديد املكاس ، ولجيم األاماخ، وفرا جواا امل وإجااة مهن وحري  هسألة:

 وما أشبق ذلو، إال يف إطار ما حدأد  اإلسأم واينق.

 تسعير البضائن
 ا أصحا ا، وهكـاا لديـد حيرم تسعري الب ااع واملواد من قبل الدولة من دون ر  هسألة:

، (795)«النـاس مسـلطون الـحم أمـواوم وأنفسـهم»أجور العمل واخلدمات وبـري ذلـو  ـا ينـايف 
إال إذا كانــ  هنــاك مصــلحة أهــم حســ  تشــيي  شــورة الفقهــاء املراجــع مــع األبــا بــآراء 

 األبصاايي االقتصاديي.
م إىل بطـــون األســـواق أمـــر احملتكـــرين أن  رجـــوا حكـــري ويف ايـــديث: إن رســـوخ اهلل 

حــي اــري الغ ــ  يف  حبيــث ينظــر األبصــار إليهــا، فقيــل لــق: لــو قومــ  الــيهم، فغ ــ 
 . (760)«أنا أقوم اليهم إمنا السعر إىل اهلل يرفعق إذا شاء و ف ق إذا شاء»وجهق وقاخ: 

 

 اإلسالم يعلو عال يعلى  ليه
ؤدية إىل هيمنة بـري املسـلمي حيرم اقد املعاهدات االقتصادية وبري االقتصادية امل هسألة:

الــحم املســلمي، وكــالو العمــل الــحم لقيــق هــا  املعاهــدات واســتمرارها، وصــري املــاخ فيهــا، 
 وأبا األجرة اليها، وكل أنواع العمل املؤدي إىل دامها.

                                                           
 قاادة فقهية مشهورة. (195)
 .60باب التجارة   408ص 1بوايل الآليل:   (160)
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 هنظماض اإلرهاب عتمويل ا
حيـــرم تأســـي  ومتويـــل منظمـــات اإلرهـــاب، واصـــابات العنـــ  والراـــ ، وقطـــاع  هسةةةألة:

طـرق واملنــااخ، وابتطــاي الطــاارات والقــاطرات، كمــا حيـرم االنتمــاء إليهــا والعمــل فيهــا وأبــا ال
 األجرة منها.

 استعباد الفرد عااهة
حيرم استعباد الفرد واجملتمع، والشع  واألمة، واسـتعمارها، وفـرا اويمنـة اليهـا،  هسألة:

ة يف كتـاب العتـق ومـا أشـبق بأي شكل وةو كان نعم الرقية حس  الشرو  اإلسأمية املـاكور 
 هي الصحيحة فقط.

 استغالل اإلنسان
حيــرم اســتغأخ اإلنســان واســتغأخ طاقاتــق فيمــا م يــأمر اهلل تعــاىل بــق، مــ ًأ: حيــرم  هسةةألة:

جتربة األدوية الطبية الحم اإلنسان، أو أبـا املـاخ منـق بـاإلكرا ، أو إجبـار  وإكراهـق الـحم امـل 
فــرا اإلقامــة اجلربيــة اليــق أو ســجنق، أو توقيفــق، أو مــا شــابق مــا وإن كــان امــأً ســااغاً، أو 

 ذلو  ا يتنان مع ايرية اإلنسانية ال  منحها اهلل تعاىل لإلنسان. 
 التال ب بااسواق

حيـــرم التأاـــ  باألســـواق، مـــن رفـــع األســـعار ولفي ـــها، أو احتكـــار األمتعـــة أو  هسةةةألة:
 ناس.تشويهها، أو ما أشبق ذلو  ا ي ر بعامة ال

 حصر االهتياز عالوكاالض
إاطاء امتياا شيء ما لفرد باص، أو شركة باصة، وحصر البيـع والشـراء لـالو  هسألة:

الشيء إىل ذلو الفرد أو تلو الشركة، إذا كـان فيـق كبـ  ومصـادرة يريـات النـاس وتعـد الـحم 
 حقوق اآلبرين فلنق ال يفوا.

 لحم اإلنسان
نســـان وشـــرب دمـــق، وأكـــل شـــيء مـــن أا ـــااق حيـــرم حرمـــة مغلظـــة أكـــل يـــم اإل هسةةةألة:

وأج ااق، حياً كان أو ميتاً، وكالو حيرم بيع وشراء يم اإلنسان، وتأسي  املؤسسات اخلاصة 
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 بق والتمويل واالجتار والعمل يف كل ما يرتبط بالو.
 

 العولمة عقانون العقوباض
 ل مـن مجيـع القـواني قانون العقوبات اإلسأمية سواء يف ايدود أم التع يرات أف هسألة:

 العاملية يف هاا الباب، ومن حكمة ها  العقوبات نظافة اجملتمع من املفاسد.
المــاً بــأن إجــراء ايــدود مشــرو  بعشــرات الشــرو ،  ــا جعلهــا متعســرة التطبيــق واإلجــراء 

يــد الســرقة أك ــر مــن أربعــي « الفقــق»اــادة، ور ــا متعــارة يف بعــ  األحيــان، وقــد ذكرنــا يف 
 .(761)شرطا

  إن اإلســأم برباجمــق الوقاايــة قبــل العأجيــة  ــمن ســأمة اجملتمــع مــن اجلــراام، كمــا يــدخ 
اليق التـاريو اإلسـأمي الطويـل، حيـث تقلصـ  اجلـراام فيـق وانعـدم   ـا أدة إىل أن  تلـ  

 العلماء يف لديد قطع يد السارق.
ر أو ا  فلـم : يف رجـل سـرق أو شـرب اخلمـان مجيل بن درا  ان رجل اـن أحـدمها

إذا صــلإ واــري منــق أمــر مجيــل م يقــم »يعلــم بــالو منــق وم يؤبــا حــي تــاب وصــلإ فقــاخ: 
لــو  »قــاخ  مــد بــن أ  امــري قلــ : فــلن كــان أمــراً قريبــاً م يقــم اليــق ايــد، قــاخ: « اليــق ايــد

 . (762)«كان مخسة أشهر أو أقل منق وقد بهر أمر مجيل م تقم اليق ايدود
من أتحم منكم شييا  ا يوج  اليق حدا أو اقابا فليسترت »أنق قاخ:  وروي ان النك

بظل اهلل ا  وجل ويتوب إليق فيما بينق وبينـق فلنـق أقـرب إىل اهلل اـ  وجـل مـن إبهـار  مـا سـرت 
اليــق وال يبــد أحــدكم صــفحتق بالــانوب فلنــق مــن أبــدة صــفحتق إلقامــة ايــد اليــق هلــو وم 

 . (763)«يصرب الحم ايق فيق
أيت برجـل سـرق مـن بيـ   إن اليـاً : »ع بن ابـد امللـو اـن أ  ابـد اهللوان مسم

 . (764)«املاخ فقاخ: ال يقطع فلن لق فيق نصيباً 

                                                           
 راجع أي ا كتاب ) ارسة التغيري إلنقاذ املسلمي(، لإلمام املؤل  )قدس سر (. (161)
 .166  1ب 26ص 10ياي  األحكام:   (164)
 .1ب 111املقنعة: ص (161)
 .4  120ب 421ص 2االستبصار:   (162)
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ويف تفســري العياشــي:ان ارقــان صــاح  ابــن أ  داود وصــديقق بشــدة قــاخ: رجــع ابــن أ  
 داود ذات يوم من اند املعتصم وهو مغتم فقل  لق يف ذلو؟ 

 قد م  منا اشرين سنة. فقاخ: وددت اليوم أين
 قاخ: قل  لق: وم ذاك؟

 قاخ: ملا كان من هاا األسود أ  جعفر  مد بن الي بن موسحم اليوم بي يدي األمري.
 قاخ: قل  لق: وكي  كان ذلو؟

قــاخ: إن ســارقا أقــر الــحم نفســق بالســرقة وســأخ اخلليفــة تطهــري  بلقامــة ايــد اليــق، فجمــع 
، فســألنا اــن القطــع يف أي مو ــع ر  مــد بــن الــي لــالو الفقهــاء يف جملســق وقــد أح ــ

 يف  أن يقطع؟
 قاخ: فقل : من الكرسوع.
 قاخ: وما ايجة يف ذلو؟

ه اه س ُحوا قاخ: قل : ألن اليد هي األصابع والك  إىل الكرسوع، لقوخ اهلل يف التيمم 
 واتفق معي الحم ذلو قوم.  (769)ِبُوُجوِهُكم  ع  ص ي ِديُكم  
 يف  القطع من املرفق. وقاخ ،برون: بل

 قاخ: وما الدليل الحم ذلو؟
عص ي ِدي ُكم  ِإل ى ال م راِهقِ قالوا: ألن اهلل ملا قاخ 

يف الغسل دخ ذلو الـحم أن حـد   (766) 
 اليد هو املرفق.

 فقاخ: ما تقوخ يف هاا يا أبا جعفر؟ قاخ: فالتف  إىل  مد بن الي 
 «.قد تكلم القوم فيق»فقاخ: 

 تكلموا بق، أي شيء اندك؟ قاخ: داين  ا
 «.أافين ان هاا»قاخ: 

 قاخ: أقسم  اليو باهلل ملا أبربت  ا اندك فيق.
أما إذا أقسم  اليأ باهلل إين أقوخ: إهنـم أبطيـوا فيـق السـنة فـلن القطـع يفـ  أن »فقاخ: 

                                                           
 .6سورة املاادة: ، 21سورة النساء:  (169)
 .6سورة املاادة:  (166)
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 «.يكون من مفصل أصوخ األصابع فيرتك الك 
 قاخ: وما ايجة يف ذلو؟

السجود الحم سبعة أا ـاء الوجـق واليـدين والـركبتي والـرجلي  قوخ رسوخ اهلل »قاخ: 
فلذا قطعـ  يـد  مـن الكرسـوع أو املرفـق م يبـق لـق يـد يسـجد اليهـا، وقـاخ اهلل تبـارك وتعـاىل: 

 ِعص نَّ ال م ساِجد  لِلَّةه
ُ وا يعـين بـق هـاا األا ـاء السـبعة الـ  يسـجد اليهـا   (767)  ه ةال ت ةد 

ه ن  اللَِّه ص ح داً 
 «.وما كان هلل م يقطع (768)

 قاخ: فأاج  املعتصم ذلو وأمر بقطع يد السارق من مفصل األصابع دون الك .
 .(765)«قاخ ابن أ  داود: قام  قيام  ومتني  أين م أك حيا

 . (770)«ال ي  إذا سرق م يقطع»قاخ:  وان أ  جعفر
فســــرق  اـــن قــــوم اصـــطحبوا يف ســـفر رفقـــاء واـــن أ  بصـــري قـــاخ: ســــأل  أبـــا جعفـــر

قيـل لـق: فـلن « هاا بـاان ال يقطـع، ولكـن يتبـع بسـرقتق وبيانتـق»بع هم متاع بع ؟ فقاخ: 
ال يقطـع ألن ابــن الرجـل ال حيجــ  اــن الـدبوخ إىل منــ خ أبيــق »سـرق مــن منـ خ أبيــق؟ فقــاخ: 

هــاا بــاان، وكــالو إن ســرق مــن منــ خ أبيــق وأبتــق إذا كــان يــدبل الــيهم ال حيجبانــق اــن 
 .(771)«الدبوخ

 .(772)«قاخ: إن العبد إذا أبق من مواليق   سرق م يقطع وهو ،بق   ابد اهللوان أ
 .(773)«ال يقطع السارق يف اام سنة يعين يف اام جمااة»قاخ:  وان أ  ابد اهلل

  دم إجرا  الحدعد هس هها الزهان
الظــاهر أن يف م ــل هــاا ال مــان الــاي م يطبــق اإلســأم بكاملــق، الجتــرة ايــدود  هسةةألة:

لحم ما فصلنا  يف بع  كتبنا، والاي يبدو للنظر ـ وان كان الأام يف هاا البـاب الرجـوع إىل ا

                                                           
 .18سورة اجلن:  (161)
 .18سورة اجلن:  (168)
 .105سورة املاادة   140-115ص 1تفسري العياشي:   (165)
 .1  142ب 919ص 4الل الشرااع:   (110)
 .6باب األجري وال ي    448ص 1الكايف:   (111)
 .1924باب اإلباق   121ص 1من ال حي ر  الفقيق:   (114)
 .95  8ب 114ص 10ياي  األحكام:   (111)
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شـورة الفقهـاء املراجـع ـ أن الـحم الدولـة اإلسـأمية أن ترجـئ العقوبـات إىل التأديـ  بالسـجن 
ــــق  وةــــو   ــــا يصــــلإ أن يكــــون راداــــا، لعــــدة ســــنوات، إىل أن يطبــــق اإلســــأم يف كافــــة جوانب

م يطبـق قـانون العقوبـات إال  واالجتمااية والسياسية وبريها، فـان رسـوخ اهلل االقتصادية 
 بعد تطبيقق اإلسأم يف املدينة املنورة كامًأ، وبعد ما قلع أسباب الفساد وجاور .

ةةة  قــاخ تعــاىل:  م  هةةاً ع ط م عةةاً ِإنَّ ر ح  ُ ةةوُه خ و  ةةال ِح  ا ع اد  ِسةةُدعا ِهةةس اار ِب بة ع ةةد  ِإل   ع ال  تُةف 
ِسِنين   اهلِل ق رِيَب ِهن  ال ُمح 

(774). 
مــــن يقــــيم ايــــدود الســــلطان أو  واــــن حفــــ  بــــن بيــــاع قــــاخ: ســــأل  أبــــا ابــــد اهلل

 .(779)«إقامة ايدود إىل من إليق ايكم»القا ي؟ فقاخ: 

 ال حد هن الشب ة
ايدود تدرأ بالشبهات، وهاا مـن اظـيم اهتمـام اإلسـأم بكرامـة اإلنسـان وشـدة  هسألة:
لـــحم إافااــق اـــن إجـــراء ايــدود، واـــدم تطبيــق قـــانون العقوبـــات اليــق، ولـــالو جعـــل حرصــق ا

الشبهة واحتماوا ـ أية شبهة كان  ـ يف حق املتهم، ذريعة إىل رفع ايـدأ انـق ووسـيلة إىل افـو  
 ان تنفيا القانون يف حقق.

 وال فـرق يف الشـبهة بـي أن تكـون مو ـواية أو حكميـة أو بـري ذلـو الـحم مـا فصـلنا  يف
 الفقق.

 .(776)«ادر وا ايدود بالشبهات: »قاخ رسوخ اهلل 
 .(777)«إذا كان يف ايد لعل أو اسحم فايد معطل»قولق:  وروي ان أمري املؤمني 

برجل فقاخ: هاا قافين، وم تكن  أتحم رجل أمري املؤمني»قاخ:  وان أ  ابد اهلل
 . (778)«اي يف حد وال قصاص يف اظملق بينة، فقاخ: يا أمري املؤمني استحلفق، فقاخ: ال 

جاء رجل إىل »قاخ:  وان أ  ابد اهلل الربقي ان بع  أصحابق ان بع  الصادقي
 : أتقرأ شيياً من كتاب اهلل؟فأقر بالسرقة، فقاخ لق أمري املؤمني  أمري املؤمني

                                                           
 .96سورة األاراي:  (112)
 .12186  48ب 25ص 48وساال الشيعة:   (119)
 .1681  4ي 214ص 4دااام اإلسأم:   (116)
 .41516  44ب 41ص 18مستدرك الوساال:   (111)
 .21116  42ب 26ص 48وساال الشيعة:   (118)
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 قاخ: نعم، سورة البقرة.
 .(775)«قاخ: قد وهب  يدك لسورة البقرة

وأمــا الرجــل الــاي ااــرتي بــاللوا  فلنــق م »يف حــديث قــاخ:  ن ال الــثواــن أ  ايســ
يقم اليق البينة وإمنا تطوع باإلقرار من نفسق وإذا كان لإلمام الاي من اهلل أن يعاق  اـن اهلل  

هةةةةها  طالنةةةةا هةةةةاهنن صع صهسةةةةك بغيةةةةر كــــان لــــق أن اــــن اــــن اهلل، أمــــا  عــــ  قــــوخ اهلل: 
حساب

(780)»(781). 
أيت بالكوفـة برجـل سـرق محامـاً فلـم يقطعـق  أن اليـاً : »اـن أبيـق وان أ  ابد اهلل 
 .(782)«وقاخ: ال أقطع يف الطري

ال قطع يف ئر معلـق وال يف حريسـة جبـل، فـلذا ،وا  املـرا  أو ايـرس فـالقطع : »وقاخ
 . (783)«فيما بل  ئن اجملن

ـــــــن مســـــــعود: أن النـــــــك  ـــــــة قـــــــد ســـــــرق  فوجـــــــدها م لـــــــ  فلـــــــم  وروة اب أيت جباري
 .(784)قطعهاي

فقالــ : يــا رســوخ اهلل هــل يل مــن توبــة؟  وروي أن امــرأة ســرق  حليــا فــأيت  ــا النــك 
همن تاب هن بعد يلمه عصلل  ههن اهلل يتوب  ليهفأن خ اهلل تعاىل: 

(789)»(786) . 
أن رجـأ رفـع إليـق وذكـر أنـق : »وان أ  ابد اهلل اـن أبيـق اـن ،بااـق اـن أمـري املـؤمني

يف البينة ويقوخ: واهلل لو جيء    ليق شهود، فجعل الرجل ينشد الياً سرق درااً وشهد ا
 ما قطع يدي أبداً. إىل رسوخ اهلل 
 : وم ذلو؟قاخ الي

                                                           
 .9  128ب 494ص 2االستبصار:   (115)
 .15سورة ص:  (180)
 .12166  18ب 21ص 48وساال الشيعة:   (181)
 .9100باب حد السرقة   60ص 2من ال حي ر  الفقيق:   (184)
 .85باب ايدود   965ص 1بوايل الآليل:   (181)
 .44115  46ب 122ص 18مستدرك الوساال:   (182)
 .15سورة املاادة:  (189)
 .19باب ايدود   969ص 1بوايل الآليل:   (186)
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 قاخ:  رب  ربق ا وجل أين بريء فتنفعين براءيت.
مناشدتق داا الشاهدين فناشدمها وقاخ: إن التوبة قري  فاتقيـا اهلل وال  فلما رأة الي

 لرجل بلماً، فلم ينكأ.تقطعا يد ا
 فقاخ: اسو أحدكما يد  ويقطع اآلبر.

 فلما قاخ ذلو دبأ يف بمار الناس فهربا من بي يديق، يعين وم يتما الشهادة وم ي بتا.
 .(787)«: من يدلين الحم الشاهدين الكاذبي أنكل  مافقاخ

د اليـق، يعـين يقـوخ: ال حـد ملـن ال حـ وان ف يل بن يسـار قـاخ:  عـ  أبـا ابـد اهلل
لـــو أن جمنونـــاً قـــاي رجـــأ م أر اليـــق شـــيياً ولـــو قافـــق رجـــل فقـــاخ لـــق: يـــا اان، م يكـــن اليـــق 

 .(788)«حد
وهكـــاا ال جتـــرة ايـــدود إذا كـــان جـــاهأً بـــايكم أو املو ـــوع الـــحم تفصـــيل مـــاكور يف 

 ، وذلو لعموم أدلة الرفع وبريها. (785)الفقق
رفـــع اـــن أمـــ  أربـــع بصـــاخ بطؤهـــا »: قـــاخ: قـــاخ رســـوخ اهلل واـــن أ  ابـــد اهلل

ربنةةا ال تؤاخةةةهنا إن ونســياهنا ومــا أكرهــوا اليــق ومــا م يطيقــوا، وذلـــو قــوخ اهلل اــ و جــل: 
نسةةينا صع صخطأنةةا ربنةةا عال تحمةةل  لينةةا إلةةراً كمةةا حملتةةه  لةةى الةةهين هةةن قبلنةةا ربنةةا عال 

تحملنةةةةةةةةا هةةةةةةةةا ال طاقةةةةةةةةة لنةةةةةةةةا بةةةةةةةةه
إال هةةةةةةةةن صكةةةةةةةةره ع قلبةةةةةةةةه هطمةةةةةةةةين ، وقولــــــــق: (750)

إليمانبا
(751)»(752) . 

و ـع اـن أمـ  تسـع بصـاخ: اخلطـأ : »قـاخ: قـاخ رسـوخ اهلل  وان أ  ابـد اهلل 
والنسيان وما ال يعلمون وما ال يطيقون وما ا طروا إليق وما استكرهوا اليق والطرية والوسوسة 

 .(753)«يف التفكر يف اخللق وايسد ما م يظهر بلسان أو يد
                                                           

 .1628  9كتاب ايدود ي  269ص 4دااام اإلسأم:   (181)
 .4باب أنق ال حد ملن ال حد اليق   492-491ص 1الكايف:   (188)
 كتاب ايدود والتع يرات.  88-81موسواة الفقق:   (185)
 .486سورة البقرة:  (150)
 .106سورة النحل:  (151)
 .40110  96ب 165ص 19وساال الشيعة:   (154)
 .4  باب ما رفع ان األمة 261ص 4الكايف:   (151)
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 .(754)«ن أم  اخلطأ والنسيان وما استكرهوا اليق  و ع ا: »وقاخ رسوخ اهلل 
 .(759)«و ع ان أم  ما أكرهوا اليق وم يطيقوا وما أبطيوا: »وقاخ 
 

 ال قصاص قبل الجناية
 ال يفوا القصاص قبل اجلناية. هسألة:

قـد نــ خ  يـا بـين رأيــ  كـأن جربايــل: »قــاخ البنـق ايســن  ورد أن أمـري املـؤمني 
أ  قبــي  فتنــاوخ منــق حجــرين وم ــحم  مــا إىل الكعبــة وتركهمــا الــحم اــن الســماء الــحم جبــل 

بهرهـــا و ـــرب أحـــدمها الـــحم اآلبـــر فصـــارت كـــالرميم   ذرمهـــا يف الـــريإ فمـــا بقـــي  كـــة وال 
 باملدينة بي  إال ودبلق من ذلو الرماد؟

 فقاخ لق: يا أب  وما تأويلها؟
كـة حينيـا وال باملدينـة بيـ  فقاخ: يا بين إن صدق  ر ياي فلن أباك مقتوخ، وال يبقحم  

 إال ويدبلق من ذلو بم ومصيبة من أجلي.
 : وهل تدري مي يكون ذلو يا أب ؟ فقاخ ايسن 

عهةا تةدري نفةس هةاذا تكسةب  ةداً عهةا تةدري نفةس بةأي قاخ: يـا بـين إن اهلل يقـوخ: 
صرب تموض

أنـق يكـون يف العشـر األوابـر مـن  ، ولكن اهد إيلأ حبيك رسوخ اهلل (756)
 شهر رم ان يقتلين ابن ملجم املرادي.

 فقل  لق: يا أبتا  إذا الم  منق ذلو فاقتلق.
قـاخ: يــا بــين ال يفــوا القصـاص إال بعــد اجلنايــة، واجلنايــة م لصــل منـق، يــا بــين لــو اجتمــع 

 .(757)«ال قأن اإلن  واجلن الحم أن يدفعوا ذلو ملا قدروا يا بين ارجع إىل فراشو
 

 العولمة عالقضا  

                                                           
 .11209  96ب 42ص 14مستدرك الوساال:   (152)
 .142كتاب العلل    115ص 4احملاسن:   (159)
 .12سورة لقمان:  (156)
 ووصيتق وبسلق والصأة اليق ودفنق. كيفية شهادتق   141ب 415ص 24حبار األنوار:   (151)
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الق اء اإلسأمي أف ل الق اء وأبسطق وأسراق، وهاا لي  جمرد إدأااء، بل قـد  لة:هسأ
 بت  صحتق اخلارجية منا تطبيق ايكم اإلسأمي، وهو وا إ الحم من راجع كتاب الق اء 

، ومـــن قــواني الق ـــاء يف اإلســأم حرمـــة مــن الفقـــق، أو نظــر يف ق ـــاء الــي أمـــري املــؤمني
 للقا ي يف اجلملة، ول وم الدقة يف ايكم وأن حيكم بالعدخ.الرشوة، وحي أبا اودية 

إذا جلـــ  القا ـــي يف جملســـق هـــبط اليـــق ملكـــان »قـــاخ:  اـــن ابـــن ابـــاس: أن النـــك
 . (758)«يسددانق ويرشدانق ويوفقانق فلذا جار  رجان ويرتكانق

 الق ــاة  أ ــة، ا نــان يف النــار وواحــد يف اجلنــة، رجــل الــم بــايق وق ــحم بــق: »وقــاخ 
فهـــــو يف اجلنـــــة، ورجـــــل ق ـــــحم الـــــحم جهـــــل فهـــــو يف النـــــار، ورجـــــل جـــــار يف ايكـــــم فهـــــو يف 

 . (755)«النار
وىل أبا األسود الد يل الق اء   ا لق، فقاخ لـق: م اـ لتين ومـا  وروي أن أمري املؤمني
 .(800)«إين رأي  كأمو يعلو كأم بصمو: »بن  وال جني ؟ فقاخ

مــن وىل مــن أمــور املــؤمني شــييا واحتجــ  مــن : »أنــق قــاخ وروة أبــو مــرم اــن النــك 
 .(801)«دون حاجتهم احتج  اهلل تعاىل دون حاجتق وفاقتق وفقر 

 . (802)كان يق ي بي الناس يف مسجد   وورد أن رسوخ اهلل
أنـــق كـــان يفعـــل ذلـــو يف مســـجد الكوفـــة ولـــق بـــق دكـــة  وروي اـــن أمـــري املـــؤمني الـــي

 . (803)معروفة بدكة الق اء
 . (804)«نة الحم املداي واليمي الحم من أنكرالبي: »وقاخ
 .(809)«الحم اليد ما أبات حي تؤدي: »وقاخ

                                                           
 .1  4ب 124ص 4بوايل الآليل:   (158)
 .2  4ب 124ص 4بوايل الآليل:   (155)
 .41981  11ب 195ص 11درك الوساال:  مست (800)
 .6  4ب 121ص 4بوايل الآليل:   (801)
 .1  4ب 122ص 4بوايل الآليل:   (804)
 .8  4ب 122ص 4بوايل الآليل:   (801)
 .41601  1ب 168ص 11مستدرك الوساال:   (802)
 باب الغ  . 12ص 4فقق القر،ن:   (809)
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 .(806)«أد األمانة إىل من ااتمنو وال لن من بانو: »وقاخ النك
 .(807)«الحم م ل الشم  فاشهد وإال دع»لشاهد:  وقاخ

بغـــي الســـح  ئـــن امليتـــة وئـــن الكلـــ  وئـــن اخلمـــر ومهـــر ال»قـــاخ:  واـــن أ  ابـــد اهلل
 .(808)«والرشوة يف ايكم وأجر الكاهن

 
 العولمة عالبيية

اهـــتم اإلســـأم بســـأمة البييـــة الـــحم مـــا ذكرنـــا  يف )فقـــق البييـــة( و)فقـــق النظافـــة(،  هسةةةألة:
فـــالأام الـــحم ايـــاكم وايكومـــة قبـــل كـــل أحـــد العمـــل مـــن أجـــل لقيـــق نظافـــة البييـــة وتـــأمي 

 سأمتها، كما يل م الحم كل مكل  رااية ذلو.
، ومــن الوا ــإ تأ ريهــا (805)ا إنــق مــن املســتح  الــ رع وال رااــة وراايــة امليــا  ومــا أشــبقكمــ

 الحم سأمة البيية.
أن يبــوخ الرجــل يف املــاء  إنــق هنــحم  قــاخ أمــري املــؤمني»قــاخ:  اــن أ  ابــد اهلل

 .(810)«اجلاري إال من  رورة وقاخ إن للماء أهأ
إذا سافرت مع قوم فأك ر استشـاريم، إىل قاخ لقمان البنق: »قاخ:  وان أ  ابد اهلل

 .(811)«أن قاخ: وإذا أردت ق اء حاجتو فأبعد املاه  يف األرا
وأبــو ايســن  واــن الــي بــن إبــراهيم رفعــق قــاخ: بــر  أبــو حنيفــة مــن انــد أ  ابــد اهلل

قــاام وهــو بــأم، فقــاخ لــق أبــو حنيفــة: يــا بــأم أيــن ي ــع الغريــ  ببلــدكم؟ فقــاخ:  موســحم
يـــة املســـاجد وشـــطو  األهنـــار ومســـاقط ال مـــار ومنـــااخ النـــ اخ وال تســـتقبل القبلـــة اجتنـــ  أفن»

 .(812)«بغااط وال بوخ وارفع  وبو و ع حيث شي 

                                                           
 .104  51ب 128ص 6ياي  األحكام:   (806)
 .14  4ب 129ص 4آليل:  بوايل ال (801)
 .4باب السح    141-146ص 9الكايف:   (808)
 انظر كتاب )الفقق: ال رع وال رااة( لإلمام املؤل  )قدس سر  الشري (. (805)
 .9  2ب 11ص 1االستبصار:   (810)
 .4909باب ،داب املسافر   458-456ص 4من ال حي ر  الفقيق:   (811)
 .891  19ب 149-142ص 1اال الشيعة:  ، وس150  4ب 101ص 1وساال الشيعة:   (814)
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 . (813)« أ ة أشياء الناس فيها شرع سواء املاء والكأء والنار»وروي بطرق اديدة: 

  مان الطبيب عالبيطار: حكم  المس
ة يف تشييصــق للمــرا ووصــفق للــدواء، ودلــ  يفــ  الــحم الطبيــ  الدقــة الأامــ هسةةألة:

الروايــات الــحم  ــمان الطبيــ  والبيطــار إن أبطــأ يف تشــيي  املــرا أو يف وصــ  الــدواء، 
وقــد أفــي الفقهــاء بــالو، وهــاا ال ــمان فيمــا لــو دقــق وابطــأ، ف ــأً اــن انــق لــو تســاهل أو 

 تعمد، فان حكمق حينيا أشد من ذلو. وهكاا ايكم يف البيطار.
من تطب  أو تبيطر فليأبـا الـرباءة مـن : »قاخ: قاخ أمري املؤمني بد اهللان أ  ا

 . (814)«وليق وإال فهو لق  امن
 ــمن بتانــاً قطــع حشــفة  إن اليــاً : »اــن أبيــق  واــن الســكوين اــن جعفــر 

 . (819)«بأم
أنق  من بتانًة بتن  جاريًة فن ف  الدم فمات ، فقاخ وا  وان الي بن أ  طال 

ديــة اجلاريــة وجعــل الديــة الــحم ااقلــة  ف ــمنها الــي« ويــأ ألمــو أفــأ أبقيــ : »الــي
 .(816)اخلتانة 
 

 

 

 هصل: 

 العولمة الغربية عنقدها

                                                           
 .1ب 226ص 61حبار األنوار:   (811)
 .1باب  مان الطبي  والبيطار   162ص 1الكايف:   (812)
 .61  18ب 412ص 10ياي  األحكام:   (819)
 .44899  15ب 149ص 18مستدرك الوساال:   (816)
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 جهعر العولمة الغربية

الــحم مــا يبــدو مــن دراســة جــاور العوملــة الغربيــة ـ بعــد انتهــاء بهــرت الليرباليــة اجلديــدة ـ 
االشــرتاكية، وتفســو اليمــي التقليــدي، وكــان وبعــد ســقو  الشــيواية، وتفكــو ايــرب البــاردة 

بهورهـا بلبـاس االقتصـاد الرأ ـايل، وب ـوب العوملـة، لتغـ و كـل الـدوخ، وتـداو إىل حريـة انتقـاخ 
رأس املــاخ، وإلغـــاء ايــواج  اجلمركيـــة، واإلطاحـــة باألنظمــة، لتع يـــ  حريــة املبـــادالت التجاريـــة، 

 والنشــا  االقتصــادي، فمــن أصــل رأس مــاخ حبيــث أنــت  نواــاً مــن التبااــد بــي النشــا  املــايل
قدر  أل  ومخسمااة مليار دوالر، تدور يف دوأامة العمليات اليومية الحم الصعيد العاملي، نـرة 
أن هناك واحداً باملااة فقـط  صـ  للبحـث اـن  ـروات جديـدة، بينمـا يـدوأر البـاقي يف إطـار 

 امل اربات.
اــاملي بقيــادة أمريكــا، والســب  يف ذلــو هــو أنأ  لــوأخ النظــام الرأ ــايل إىل نظــامومعــق  أ 

ها  القيادة هي واسعة  روًة، وداقراطية نظامـاً ولـو بنسـبة، ووسـيعة أر ـاً، وك ـرية شـعباً، وهـي 
مــع كــل ذلــو بصــدد التقــدم الــحم منافســيها واويمنــة الــيهم، وإال فســعة الصــي أو اونــد أك ــر 

 من أمريكا، لكنهم ليسوا بصدد القيادة فعًأ.
ــــدأت أمريكــــا باجتــــا  فــــرا هيمنتهــــا الــــحم العــــام مــــع تعــــابم القــــوة االقتصــــادية  وقــــد ابت
للشـــركات املتعـــددة القوميـــات، والـــ  م ألـــ  ســـلطة هـــا  العوملـــة دون أن تعلـــن اـــن هويأتهـــا أو 
والاايا، وها  الشركات بري با عة ملسؤولية معيأنة، ألهنا المت ل السلطة الر ية أليـأة أمـة مـن 

 ال دولة من الدوخ.االامم، و 
، أبـــربت 4000و ناســـبة اجتمـــاع واراء أا ـــاء منظمـــة التجـــارة الدوليـــة يف ســـياتل اـــام 

اً مؤلفـة مـن  اإلذااات واكس  األقمار الصنااية، لقطات وصـور مـن مظـاهرات صـاببة جـدأ
خمتل  طبقـات النـاس، وباصـة الطبقـة العاملـة وامل اراـة، ومجااـات مـن امل قفـي مـن أصـحاب 

القتصادي والنقا ، واالجتمااي وايقوقي، وقد برج  ها  اجلموع تنـدد بـاجملتمعي الفكر ا
واجتمـــااهم الـــاي اقـــدو  ملدارســـة الصـــيغة العامليـــة لأقتصـــاد العـــاملي،  ـــا يـــدخ الـــحم ســـيط 

 اجلماهري منها، ونقمتهم اليها والحم العوملة الغربية اجلديدة وأسلو ا الظام.
ايواج  األمنية وبعد املواجهـات العنيفـة بيـنهم وبـي الشـرطة وقد استطاع املتظاهرون ربم 
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مـــن احتجـــاا الـــراي  األمريكـــي بيـــل كلينتـــون يف الفنـــدق ملـــدة أربـــع ســـااات ونصـــ ، وشـــلأ 
أاماخ التجمع لليوم األوخ، وبعد أن أوصل بيل كلينتون نفسق إىل املؤمتر أشـار يف بطابـق إىل 

شـعارات الـ  نـادة  ـا املتظـاهرون، والـ   عهـا هـو أنق الحم الدوخ أن تأبا بعـي االاتبـار ال
 مباشرة بأخ احتجاا  يف الفندق وال  كان منها ما يلي:

 الرأ الية وحا قاتل.
 الرأ الية دولة األ رياء.

 نريد معلوماتية لدم اإلنسان.
 نطال  بقيم اإلنسان ولي  بقيم مأأك الشركات واملؤسسات الكربة.

 ال روة فقط. ال نريد اوملة جلمع
 ال نريد حريات اقتصادية تسحق حق العيا الكرم.

 اإلنسان بأ  مانات يأكلق وحا املاخ.
 النظام الرأ ايل يدفع املواطني إىل االنتحار.

 إىل بري ذلو.
وهكــاا يف ملبــورن باســرتاليا حيــث قامــ  مظــاهرة معاديــة للعوملــة، وقــد شــارك فيهــا ،الي 

ة لــــــدة افتتــــــا  )قمــــــة ،ســــــيا احملــــــيط اوــــــادئ للمنتــــــدة األشــــــياص وأدت إىل فو ــــــحم اارمــــــ
 االقتصادي العاملي( وراددت شعارات  د العوملة، كان منها:

 ال للرأ الية.
 ال للمنفعة الفردية مقابل اجملتمع.

 العوملة وحا قاتل.
 العوملة قانون األقوة.

 نريد سياسة ال تتأ ر باملاخ.
 اخ واملاخ.ناه وا العوملة قبل أن الكنا رجاخ األام

 إىل بري ذلو.
إن منظمــة التجــارة العامليــة يف »دولــة جــاء فيــق:  81منظمــة مــن  1400ويف بيــان وقعتــق 

الســنوات اخلمــ  األبــرية قــد أســهم  بــدور بــارا يف تركيــ  ال ــروة يف أيــدي أقليــة مــن األ ريــاء 
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 أبرمــ  جنبــاً إىل جنــ ، مــع ايــادة تفشــي الفقــر ألبلبيــة ســكان األرا... إن االتفاقــات الــ 
يف دور االورجـــواي للتجـــارة قـــد اســـتهدف  فـــتإ أســـواق جديـــدة لصـــا  املؤسســـات متعـــددة 
اجلنســيات، والــحم حســاب االقتصــاد الــوطين والعــاملي والــ اراي والعــدد مــن الفيــات األبــرة 

 «.والبيية
 

 العولمة الغربية،  واهل ا عصهداه ا
 وهاهنا بع  األسيلة ينبغي اجلواب اليها:

 سباب واوامل بروا باهرة العوملة الغربية يف العصر ايا ر؟: ما هي أ1
: هـــل هـــا  العوملـــة تـــؤدي إىل اهنيـــار نظـــام الدولـــة ذات ايـــدود املســـتقلة أو ترجـــع إىل 4

 تشديد  والتأكيد اليق؟
: هــــل يف العوملــــة مــــا ي ــــمن ايــــادة التجــــان  والتوافــــق أو تعمــــل الــــحم تعميــــق الفــــوارق 1

 واالبتأفات؟
يــدي إىل توحيــد العــام، أو تســعحم لت بيــ  األنظمــة اجملتمعيــة اــن طريــق  : هــل العوملــة2

 ايدود اجلغرافية املصطنعة؟
: هــــل إن مصــــادر العوملــــة مصــــادر رايســــية واحــــدة، أو تتشــــع  مــــن مصــــادر متنواــــة 9

 ومتدابلة؟
: هل إن العوملة تنبعث من اوامل اقتصـادية وإبـدااات تقنيـة أو أهنـا تنبعـث مـن بـأخ 6
 اليكولوجية؟ األامة ا
: هل إن العوملة جتمع كل ها  العوامل اآلنفة، أو أنق يوجـد هنـاك اوامـل وأبعـاد أبـرة 1

 منفلتة انها؟
: هــل إن العوملــة تســتبد ب قافــة واحــدة اامــة، أو تســمإ بوجــود  قافــات متعــددة،  ليــة 8

 وقومية متنواة؟ 
واخلــــاص، وبــــي احمللــــي : هـــل إن العوملــــة لــــوأخ بــــارا، وتطــــوأر بــــاهر، يفمــــع بــــي العــــام 5

 واخلارجي، وبي املغلق واملفتو  الحم املدة الطويل والبعيد، أو إهنا الغاا بام ة؟
: هل إن العوملة جاءت ل يادة الفجوة بي الفقراء واألبنياء الحم مجيـع املسـتويات؟ أو 10
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ا جاءت لسد الفجوة املوجودة بينهما؟  إهنأ
 املية أو تكتفي بايكومات احمللية؟: هل إن العوملة تستداي وجود حكومة ا11
: وأبـــرياً هـــل إن العوملـــة تســـعحم لتوحيـــد األفكـــار وال قافـــات، أو إهنـــا تشـــجع األفكـــار 14

 وال قافات املوجودة وتقوأي التمسو  ا؟
نعم، قد تتبادر هـا  األسـيلة وأك ـر منهـا إىل ذهـن اإلنسـان انـدما يسـمع كلمـة )العوملـة( 

 ويبحث انها.
 االً هو: ولعل اجلواب إمج

إن أهـــم اوامـــل بهـــور العوملـــة بـــاملعىن املعاصـــر انفـــراد الكتلـــة الغربيـــة يف الســـاحة العامليـــة، 
وتطلــ  النظــام االقتصــادي الرأ ــايل التــدويل والتعــوم، كمــا إن أهــم أهــداي العوملــة املعاصــرة 

لعوملـة يتم ـل هو: سيادة النظام الغر ، وهيمنة األفكـار الغربيـة و قافتهـا، إذ أن جـوهر امليـة ا
وبصـــــورة باصـــــة يف تســـــهيل حركـــــة النـــــاس، ويف انتقـــــاخ كـــــل واحـــــد مـــــن املعلومـــــات والســـــلع 

 واخلدمات الحم النطاق العاملي.
  إن كــأً مــن ايركــة واالنتقــاالت الــ  تنتشــر اــرب ايــدود يشــمل ســتة أمــور رايســية وهــي  

 كالتايل:
 : رأس املاخ1
 : الب ااع4
 : األفكار1
 : األفراد  2
 دمات: اخل9
 : املعلومات واملؤسسات االقتصادية6

 وبالتايل تتجلحم العوملة الغربية يف جمالي بو و  أك ر منق  ا يف اجملاالت األبرة، ومها: 
 اجملاخ االقتصادي.
 واجملاخ السياسي.

ولكن العوملة الصحيحة وهي اوملة اإلسأم، فلهنا ت من مجيـع ايريـات املشـرواة وتأبـا 
 سعادة الدنيا واآلبرة. بأيدي الناس إىل



 

 412 

 
 العولمة السياسية الغربية

إن النظـــام الرأ ـــايل الـــاي حيكمـــق قـــانون تعظـــيم األربـــا  اخلاصـــة وت ـــييمها،  هسةةةألة:
يهدي إىل التوسع، والتوسع ال يتم إالأ ارب است مار أرباحق وايصوخ الحم قـروا مـن أسـواق 

د واألامــات الدوريــة، وذلــو وا ــإ، الرســاميل، واليــق: فــلذا م يتوســع يتعــرا للركــود والكســا
وي يـــد  و ـــوحاً األم لـــة التار يـــة الـــحم هـــا  األامـــات، فلهنـــا ك ـــرية ومعروفـــة لـــدة أهـــل اخلـــربة 

 والفن.
  إن التوســع يــؤدي بطبيعتــق إىل بــروا املنشــآت االقتصــادية الكــربة اــن طريــق متركــ  رأس 

  بـي املنشـآت الكـربة، أو املاخ، ولعل من أهم األسباب يف لقيق ذلو، هي امليات الدم
اســـتيأء منشـــأة كـــربة واحـــدة، الـــحم منشـــآت متعـــددة أصـــغر منهـــا، وذلـــو اـــن طريـــق البيـــع 

 والشراء أو بري ذلو من طرق النقل واالنتقاخ.
  إنـأــق يف امليــــة التوســــع هــــا  قــــد تــــرتاكم فــــواا  ماليــــة مجــــة، ال يفــــد أصــــحا ا أحيانــــاً 

يقومـــوا  ـــا وتـــؤدي إىل ايـــادة اإلنتـــا  والتجـــارة، جمـــاالت مرحبـــة يف اســـت مارات حقيقيـــة حـــي 
ولالو يقوم أصحاب ها  الفواا  اجلمة بفتإ جماالت مرحبة يف امل اربة  من إطار الدولة 

 الواحدة.
م ـــافاً إىل أن أصـــحاب هـــا  الفـــواا  اجلمـــة يبع ـــون الـــحم ال ـــغط بالنســـبة إىل الـــدوخ 

دولـــة بواســـطة رفـــع القيـــود اـــن حركـــة وايكومـــات لتـــأمي حريـــة انتقـــاخ الفـــاا  مـــن دولـــة إىل 
الرســاميل، وبــديهي أن يكــون حينيــا أهــم  ــة للنظــام الرأ ــايل العــاملي املعاصــر هــو مــا يســمحم 
بالعوملة املالية املتحققة ارب العوملة السياسية الغربية فلن العـ ة االقتصـادية تـداو للعـ ة السياسـية 

 وتبشر  ا.
عــ ا باويمنــة السياســية للغــرب، اا أــل مرحلــة جديــدة نعــم إن النظــام االقتصــادي الــراهن، امل

ـــد صـــفحة حدي ـــة مـــن صـــفحات االقتصـــاد  مـــن مراحـــل التطـــور الســـريع للسياســـة املاليـــة، ويفسأ
الرأ ـــايل العـــاملي وقـــد تســـمحم هـــا  الصـــفحة وهـــا  املرحلـــة باســـم: )العوملـــة( وهـــو قـــد يتســـم 

  صاا  اديدة أمهها:
ســـــيات يف االقتصـــــاد العـــــاملي بعـــــد ســـــقو  نظـــــام : ااديـــــاد دور الشـــــركات متعـــــددة اجلن1
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 .وودا ،برييتون
: ااديــاد أمهيــة مؤسســات العوملــة الــ أع الـــ  هــي ابــارة اــن: صــندوق النقــد الـــدويل، 4

 والبنو الدويل، واملنظمة العاملية للتجارة.
 : تعري  مراك  القوة االقتصادية العاملية للتغيري األكيد املتدر .1
 قتصاد العاملي وتبديل سياسات التنمية العاملية وتغيريها.: لويل هيكلية اال2
 : تقهقر أمهية مصادر الطاقة التقليدية واملواد األولية يف السوق العاملية وتراجعها.9

وبالتــايل انطبــاع كــل هــا  البنــود االقتصــادية املــاكورة وبريهــا  ــا م نتعــرا وــا لأبتصــار 
 .(817)م العوملة السياسية  ا، وهيمنتها اليهاوخمافة التطويل بالصبغة السياسية ولك

 وهاا من أسباب بروا العوملة السياسية الغربية.
 

 العولمة االقتصادية الغربية
التدويل الاي أصبإ االقتصاد العاملي يتص  بق حسـ  رأي بعـ  االقتصـاديي  هسألة:

 هو من أهم  ات االقتصاد بهوراً يف العقود ال أ ة األبرية.
بالنظر البدوي هو بهور متعـابم ملـا للعأقـات االقتصـادية الدوليـة مـن دور هـام  والتدويل

بالنســـبة إىل األنشـــطة االقتصـــادية احملليـــة أو الوطنيـــة، ويظهـــر هـــاا وا ـــحاً مـــن بـــأخ الـــدور 
الكبري الاي تتبنأا  الشركات املتعددة اجلنسيات، املمتدة نشاطايا وفرواها يف كل مكـان وإىل 

ـــا يـــيمن وتســـيطر الـــحم جـــ ء مهـــم وكبـــري مـــن امليـــات اإلنتـــا  خمتلـــ  أةـــاء ا لعـــام، كمـــا إهنأ
 والتمويل وتوايع الدبل العاملي.

  إن هاا الدور م افاً إىل أنق يف الغال  باهر بارا، إال أنق قد يكـون أحيانـاً بفيـاً بـري 
ي، مباشــر، ومســتوراً بــري بــاهر،  ــا يفعلنــا نــتمكن مــن ايــديث اــن مســتوة اقتصــادي اــامل

                                                           
 1558لعـــــاملي بنـــــات   لـــــي إمجـــــايل اـــــام والـــــحم ســـــبيل امل ـــــاخ: إن االقتصـــــاد األمريكـــــي بـــــات  ركـــــاً لأقتصـــــاد ا (811)

مليـاراً لفرنسـا،  1140ملياراً ألملانيا، و 1811مليارات دوالر لليابان، و 4501مليار دوالر مقابل  8911يفوق
مليـــاراً لروســـيا، أي إن النـــات   951مليـــاراً لكنـــدا، و 688مليـــاراً إليطاليـــا، و 1811مليـــاراً لربيطانيـــا، و 1494و

% ان جمموع النات  احمللي اإلمجايل للبلدان السبعة األبرة 81واليات املتحدة وحدها ي يد ان احمللي اإلمجايل لل
مليـــار دوالر. ومنـــق يعـــري مــدة هيمنـــة أمريكـــا ولطيطهـــا ودورهــا الـــحم قـــرارات الشـــركات والبنـــوك  5190البــال  

 واملصاري.
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متمي  بآلياتق ومشـكأتق، ومتشـي  بتقلأبـق وتطـور  الـحم املسـتويات احملليـة والوطنيـة، وانـدها 
 تصبإ النظرة للعام بااتبار  الوحدة االقتصادية األساسية واحملور للتطورات املستمرة.

 وهاا من أسباب بروا العوملة االقتصادية الغربية.
 

 تداخل العولمتين: االقتصادية عالسياسية
إن هناك روابط و يقة بل تأام وا ـإ بـي العـوملتي: االقتصـادية والسياسـية، فـأ  هسألة:

اوملــة اقتصــادية إال ويأامهــا اوملــة سياســية، وقــد بهــر هــاا أي ــاً  ــا ســبق، ولكــن حيــث إن 
العوملـــة السياســـية الغربيـــة تســـاوي معـــىن اويمنـــة السياســـية، لـــالو أدبلـــوا العوملـــة السياســـية يف 

ة االقتصــادية وأطأروهــا بلطارهــا، وم يتعر ــوا إالأ وــا، وجعلوهــا الواجهــة للعوملــة وطرحوهــا العوملــ
 بي الناس، ومشحم الناس اليها.

وكيـــ  كـــان: فـــلن العوملـــة االقتصـــادية أبـــات أبعادهـــا يف ايـــاخ ايا ـــر بانتصـــار القـــوة 
لــاد الســوفي  واألنظمــة الرأ اليــة العامليــة، وفــوا العوملــة السياســية بقيــادة أمريكــا، وســقو  اال

االشــرتاكية يف دوخ أوروبــا الشــرقية،  ــا جعــل النظــام االقتصــادي االجتمــااي الرأ ــايل يســتعيد 
هيمنتق وانتشار  لكن يف صورتق اجلديدة، املبتنية الحم اقتصاد السوق، والحم ال ورة املعلوماتيـة، 

وب ـواها ملفـاهيم السـوق، ولغـة  والحم دم  االقتصاديات الوطنية بالسـوق الرأ اليـة العامليـة،
املنافسة االحتكارية، وذلو بلشراي مؤسسات العوملة االقتصادية ال أع ال  هي ابارة ان: 
صندوق النقد الدويل، والبنو الدويل لإلنشاء والتعمري، واملنظمة العاملية للتجارة وها  األبرية 

 هي بليفة الغات.
ة بالعوملـة يف االقتصـاد تبـدو مـن بـأخ املظـاهر اآلتيـة   إن مأمإ العوملة السياسية املغلأفـ

 والحم ما يلي:
 : اإلقباخ الشديد الحم التكتل االقتصادي لأستفادة من التطورات التقنية املدهشة.1
: تعـــابم دور الشـــركات متعـــددة اجلنســـيات وتنـــامي أرباحهـــا، وأتســـاع أســـواقها، وت ايـــد 4

 نفوذها يف التجارة الدولية والعاملية.
: تنامي دور املؤسسات املالية الدولية والعاملية يف تصـميم بـرام  اإلصـأ  االقتصـادي، 1

وتعــديل سياســات الت بيــ  أو التغيــري اويكلــي يف الــدوخ الناميــة، وذلــو مــن أجــل التحــوخ إىل 
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 اقتصاد السوق.
يـة : إ ارة املشكأت االقتصادية وتدويلها، م ل الفقـر، وم ـل األميـة، وم ـل التلـوع ومحا2

 البيية، والتوجق العاملي ملعاجلة ها  املشكأت والتعاون يف حلها مجيعاً.
: ت ايد دور التقنيـات والتغـريات السـريعة يف أسـلوب اإلنتـا  ونوايـة املنـت  وتأ ريهـا الـحم 9

 االقتصاد العاملي.
: شـــيوع بـــاهرة القريـــة العامليـــة واألســـرة الواحـــدة، وتقلـــي  املســـافات ولجيمهـــا نتيجـــة 6
 ور وساال النقل واملواصأت، وك رة االحتكاك بي الشعوب والراايا.لتط

ــــاة اإلنســــان، يف انتشــــار 1 : تقــــدأم وســــاال اإلاــــأم وتطوأرهــــا، وتأ ريهــــا الكبــــري الــــحم حي
 اي ارات وال قافات وتشابكها وتدابل بع ها مع البع  اآلبر.

بة من إدارة نظم املعلومات، وبـري : تفاقم دور املوجق ال ال ة: املعلوماتية، واإلدارة، واملراق8
 ذلو.
 

 العولمة عالنظام العالمس الجديد
النظـــام العــاملي اجلديــد الـــاي ســبأ  العوملـــة الغربيــة يرتتـــ  بالدرجــة األوىل الـــحم:  هسةةألة:

ــدة الــ  كــان إمجــايل  األقطــاب االقتصــادية، وبعــد ذلــو الــحم األقطــاب املســلحة، كأوروبــا املوحأ
م، وحصتها من التجـارة 4000رابة مخسة ،الي مليار دوالر يف سنة ناجتها القومي املتوسط ق

العاملية ئانية اشر من اشرة ونفوسها  أئااـة وا نـي واشـرين مليـون نسـمة، ووصـلوا يف هنايـة 
 القرن ايايل إىل أربعمااة مليون نسمة تقريبا.

ة األمريكيـة، فـلن إمجـايل هاا بالنسبة إىل أوروبا املوحأدة، وأما بالنسبة إىل الواليات املتحـد
ناجتها القومي يعادخ قرابة أربعـة ،الي مليـار مـن الـدوالرات، وحصـتها سـبعة اشـر مـن اشـرة 

 من التجارة العاملية، ونفوسها ما يقرب من  أئااة مليون نسمة.
  بعد ذلـو يـأيت دور اليابـان، وإمجـايل ناجتهـا القـومي مااتـا مليـار دوالر، وحصـتها تسـعة 

مـن التجـارة العامليـة، ونفوسـها مااـة و أ ـون مليـون نسـمة، ومعـىن ذلـو: إن اليابـان من اشرة 
وأملانيـا اللتــي بســرتا ايــرب العامليـة ال انيــة ســتكونان أقــوة مـن أيأ وقــ   م ــحم، حيــث إهنمــا 
حســــمتا نــــات  ايــــرب البــــاردة لصــــايهما، وبراتــــا كقــــوتي اقتصــــاديتي وقــــوأتي تكنولــــوجيتي 
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 أملانيا قد الد شطراها. وإنأ  اظيمتي، بصوصاً 
وبعــد هــا  البلــدان ال أ ــة يــأيت دور األقطــاب االقتصــادية اإلقليميــة، وأبراهــا دوخ جنــوب 
شرق ،سيا، والسـوق املشـرتكة بيـنهم، وهـي: كوريـا اجلنوبيـة وتـايوان، وهونـ  كونـ ، وسـنغافورة، 

فيو، املطلأـــة الـــحم احملـــيط ومالي يـــا، وتايلنـــدا، وهـــي الـــدوخ املعروفـــة اليـــوم بـــدوخ حـــوا الباســـ
اوــادي، وستشــكل قــوأة اقتصــادية كبــرية يف املســتقبل بــري البعيــد، وذلــو ألهنــا شــهدت ارتفااــاً 
هــااأً يف إمجــايل ناجتهــا القــومي، وإذا أ ــي  إليهــا اليابــان فــلن إمجــايل ناجتهــا القــومي ســيحتل 

ة ال تتجــاوا ئانيــة مــن نســبة اشــرين يف العشــرة مــن إمجــايل نــات  العــام، بعــد أن كانــ  النســب
 اشرة يف السبعينات، وستة اشر من اشرة يف التسعينات.

أمأـــا األقطـــاب السياســــية االقتصـــادية اإلقليميــــة، وأبراهـــا يف منطقـــة الشــــرق األوســـط هــــي 
الدوخ اإلسأمية، بالنظر لو عها السياسي اخلـاص الـاي سـيبقي سـابناً يف املسـتقبل القريـ  

مــــن منــــاطق شــــرق ،ســــيا ووســــط جنــــوب أفريقيــــا وأمريكــــا  الـــحم األقــــل، وذلــــو الــــحم العكــــ 
الأتينيــــة، الــــ  فر ــــ  اليهــــا أو ــــاع مســــتقرة إىل حــــدأ كبــــري، حيــــث إهنــــا ســــتكيأ  و ــــعها 
الـــدابلي، واأقايـــا اخلارجيـــة وفقـــاً للمعادلـــة االقتصـــادية للنظـــام العـــاملي، األمـــر الـــاي يفعـــل 

بنســـبة إىل تبـــينأ نظـــم الداقراطيـــة  و ـــعها السياســـي مســـتقراً يف الـــدابل، بعـــد أن ت ـــطرأ ولـــو
الغربيــة، كمــا حصــل يف الرباايــل، وهنــدوراس، وشــيلي، الــ  اســتبدل  فيهــا األنظمــة العســكرية 
بأنظمــة مدنيأــة، ابتــداًء مــن أوابــر العــام املنصــرم، وســيكون القطــ  األبــرا يف الشــرق األوســط 

دات سياســية واســعة، ومــوارد هــو: القــوة اإلســأمية الــ  تقودهــا بــأد إســأمية وتتمتــع بامتــدا
 اقتصادية هاالة، وقوأة اسكرية ،باة يف التطور.

هلل ال ِعةةزَُّة ولكــن الــدوخ اإلســأمية إذا أرادت العــ ة والقــوة فلهنــا ليســ  انــد الغــرب، بــل 
ِهِنين   ع ِلر ُسةةوِلِه ع لِل ُمةةؤ 

، وال تكــون وــم العــ ة إال بــالرجوع إىل القــواني اإلســأمية العامليــة (818)
 .واإلمام أمري املؤمني  ل  بينها القر،ن الكرم وطبقها رسوخ اهلل ا

ُهُم ال ِعةزَّة  قاخ تعاىل:  ِهِنين  ص ية ب تة ُغون  ِ ن د  لِي ا  ِهن  ُدعِن ال ُمؤ  الَِّهين  ية تَِّخُهعن  ال ك اِهرِين  ص ع 
ه ِهنَّ ال ِعزَّة  هلِل ج ِميعاً 

(815). 

                                                           
 .8سورة املنافقون:  (818)
 .115سورة النساء:  (815)
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ةةان  يُرِ وقــاخ ســبحانق:  ِلةةُم الطَّيِّةةُب ه ةةن  ك  ةةع ُد ال ك  ِميعةةاً ِإل ي ةةِه ي ص  يةةُد ال ِعةةزَّة  ه ِللَّةةِه ال ِعةةزَُّة ج 
ةةُر ُصعل يِةةك  ُهةةو   ةةِديَد ع ه ك  اَب ش  ةةيِّي اِض ل ُ ةةم    ةةه  ُكةةُرعن  السَّ ةةُل الصَّةةاِلُ  ية ر هة ُعةةُه ع الَّةةِهين  ي م  ع ال ع م 

ية ُبورُ 
(820). 

هــا  الــدوخ، دفعــ  أمريكــا إىل التعامــل مــع نعــم إن مــا ذكــر مــن ايقــااق االقتصــادية يف 
وحــدات النظــام العــاملي األبــرة وفقــاً ملــا متليــق اليهــا مصــايها يف املســتقبل، للمحافظــة الــحم 

 موقعها وقطبيتها املرك ية.
كما حاولـ  أمريكـا إمـأء شـروطها السياسـية واالقتصـادية الـحم اليابـان وأوروبـا املوحـدة، 

اإلمكــان وبالصــورة الــ  ال تســمإ ومــا بتجاواهــا مســتقبًأ،  وتوجيــق حــركتهم االقتصــادية قــدر
وكــان إحــدة إجراءايــا يف هــاا املســار، إيفــاد تكتأــل اقتصــادي كبــري، ب اامــة بــأ منــاف  منهــا 
ألوروبا املوحدة باسم: رابطة دوخ شرق ،سيا والباسـفيو، وهـي ت ـم كـأً مـن اليابـان، وكوريـا 

 ندا، ودوخ رابطة جنوب شرق ،سيا، إ افًة إىل أمريكا.اجلنوبية، ونيوالندة، واسرتاليا، وك
والــــحم مســــتوة املنطقــــة اإلســــأمية لــــاوخ أمريكــــا  ــــمان موقعهــــا وأهــــدافها يف مســــتقبل 

 النظام العاملي، وهو ما بهر جليأاً بأخ أامة الكوي  واألامات األبرة يف املنطقة.
بـأخ مـا يسـمأي  حاد ـات  وأي اً لاوخ أمريكـا فـرا نظامهـا اإلقليمـي يف املنطقـة ومـن

الســـأم بشـــأن الق ـــية الفلســـطينية، إىل بـــري ذلـــو  ـــا ينتهـــي أبـــرياً إىل اوملـــة الـــبأد يف بـــل 
النظام االقتصادي الدويل ب اامة أمريكا، ومعىن ذلو: إن أمريكا هـي املسـيطرة الـحم العـام يف 

 نظامها اجلديد.

                                                           
 .10سورة فاطر:  (840)
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 االقتصاد ااهريكس بعد الحرب العالمية

ا و ع  ايرب العاملية ال انيـة أواارهـا وسـبب  مـا سـببتق مـن دمـار، بـرا االقتصـاد  أ إنق مل
األمريكـــي الـــحم الســـاحة العامليـــة كقـــوة مهيمنـــة يف االقتصـــاد العـــاملي، وقـــاخ الـــبع  بأنـــق: قـــد 
استعمل  أمريكا موقعها االقتصادي هاا بعـد ايـرب إليفـاد لـال  دويل سياسـي واقتصـادي 

ولتي املنكـوبتي: أملانيـا واليابـان وهـي لـاوخ إحـداع تطـور سـريع يف الحم أسـاس مسـاادة الـد
النمــو االقتصــادي لشــرق وجنــوب شــرق ،ســيا، ويف أوروبــا الغربيــة، وذلــو ملواجهــة التهديــدات 
النامجـــــة مـــــن االقتصـــــاد الشـــــيواي واالشـــــرتاكي يف الـــــبأد الســـــوفيتية والصـــــينية، وقـــــد بهـــــرت 

منـــا اخلمســـينات يف تلـــو املنـــاطق، بـــري أنـــق قابلتهـــا مســـتويات  تـــااة مـــن النمـــو االقتصـــادي 
مســتويات البــأس  ــا أي ــاً مــن النمــو االقتصــادي الشــيواي واالشــرتاكي يف االلــاد الســوفي  

 والصي أي اً.
ولكن مع بداية تقهقر املد االقتصادي الشـيواي واالشـرتاكي يف االلـاد السـوفي  والصـي 

دي جديد وأبا ينتشر بسراة يف شرق وجنوب ،سيا اند أوابر الستينات، بدء اح  اقتصا
الــحم شــكل ســلع جتاريــة تصــديرية يف نوايــة  تــااة، وأســعار ربيصــة، وطفقــ  تغطــي الســوق 
األمريكيــة، وتنــار بلحــداع اجــ  أكيــد يف املي انيــة التجاريــة األمريكيــة، وأبــات أمريكــا تــ داد 

نات، وانـد التحـوخ مـن اقتصـاد مشكلة وبصورة باصة اند ارتفاع اسعار الـنفط أوااـل السـبعي
 صنااي إىل اقتصاد تقين بدمايت يعتمد الحم اإلاأم واملعلومات وما أشبق ذلو.

هـــــاا ولكـــــن أمريكـــــا صـــــمدت جتـــــا  املشـــــاكل والصـــــعوبات الـــــ  واجهـــــ  اقتصـــــادها يف 
الســبعينات وال مانينــات، واســتطاا  أن جتــرب ولــو بنســبة مــا حصــل يف مي انيتهــا التجاريــة مــن 

لقق إاـادة بنيـان اقتصـادها، بـل ومتكنـ  أن تسـتعيد يف أوااـل التسـعينات املبـادرة  اج ، وأن
 يف القوة االقتصادية وأن تسرتجع بالو مكانتها.

نعم يف الوقـ  الـاي بلـ  أوروبـا الغربيـة تقـارع ارتفـاع كلفـة اإلنتـا  فيهـا ولاربـق، وتعـاين 
ظــري الــاي بقيــ  اليابــان راب ــة يف مــن ارتفــاع نســبة البطالــة واوااــق أبــرة وتــين منــق، ويف ال

ركود اقتصـادي منـا بدايـة التسـعينات، قامـ  أمريكـا وبكـل إمكانايـا لتسـتعيد تفـوأق حصـتها 
يف األسواق العاملية بالنسبة إىل صناا  السيارات والكومبيوتر وبري ذلو، وبالفعل استطاا  
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دولــة مصــدرة يف العــام، أن تســرتجع موقعهــا االقتصــادي وتؤكــد الــحم أهنــا أكــرب ســوق، وأكــرب 
ا بتفوقها يف األحباع العلمية يف حقل التقنية العالية، وبلنفاقها مـن أجـل تطـور تقنيايـا قـد  فلهنأ
رفع  نفسها إىل موقع جيد ومو ع  تاا، انحها قـدرة االسـتمرار يف السـيطرة الـحم األسـواق 

صــاالت العامليــة: االنرتنيــ  العامليـة لصــنااات الطــاارات والســيارات، ولشـبكة االرتباطــات واالت
 وبرام  اياسوب يف مطلع القرن اجلديد.

 ولقد قاخ أحد املطلعي األمريكيي مصرحاً:
ةــن أمــام معــارك سياســية وح ــارية فظيعــة، العوملــة هــي األمركــة، والواليــات املتحــدة قــوة 

لـدويل قطـة جمنونة، ةن قوة  ورية بطرة، وأوليو الاين  شوننا الحم حق، إن صندوق النقـد ا
 أليفة باملقارنة مع العوملة.

وهــاا تصــريإ ببــري مــنهم يف جمــاخ العوملــة الــ  وقفــ  وراءهــا وبكــل جديــة أمريكــا، وتريــد 
 لقيقها الحم كل أقطار األرا.

فــالأام الــحم العلمــاء وامل قفــي اإلســأميي طــر  العوملــة اإلســأمية، فلهنــا مطابقــة للفطــرة 
عوملــة الغربيــة وتأبــا بأيــدي اجلميــع إىل الســأم والرفــا  واألمــن اإلنســانية وباليــة مــن مســاوئ ال

 والتقدم.
 

 بالمف وم المعالرالغربية العولمة 
ال  فــحم إن العوملــة الغربيــة باللغــة العصــرية وبــاملفهوم املعاصــر أصــبإ  عــىن األمركــة، وهــي 

تلــ  الــبأد تعــين ســيطرة الغــرب وهيمنتهــا، والــتحكم والتأاــ  بالسياســة واالقتصــاد، ويف خم
والعباد، بل قد أبـات متتـد ومتتـد لتطـاخ  قافـات الشـعوب بأمجعهـا، وتنـاخ مـن اوويـة الوطنيـة 
بأسرها، إهنا طفق  تسعحم جادة إىل تعميم أمنوذ  مـن السـري والسـلوك، وأمنـا  مـن األبـأق 
ــــة، وتنســــجم مــــع ميــــوخ  ــــة الغربي ــــق مــــع ال قاف واآلداب، وأســــالي  مــــن العــــيا والتــــدبري، تتواف

ستعمرين، لتغ و  ا  قافات جمتمعات أبرة، وهاا ال  لو من توجق اسـتعماري جديـد، يف امل
احــــتأخ العقــــل والتفكــــري، وتســــيري العقــــل والعواطـــــ  بعــــد االحــــتأخ وفــــق أهــــداي الغـــــااي 
ومصايق الشيصية، وقد أشار الـراي  األمريكـي األسـبق جـور  بـو  األب، إىل ذلـو وأكأـد 

الحتفاخ بالنصـر ومنـال االحتشـاد مـن أجـل الظفـر يف حـرب اخللـي  اليق حي قاخ يف أجواء ا
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 ال انية: إن القرن القادم سيشهد انتشار القيم األمريكية وأمنا  العيا والسلوك األمريكي.
هـــاا مـــع أهنـــا ليســـ  هـــي القـــيم امل لـــحم، وال األمنـــا  العليـــا، وإمنـــا القـــيم امل لـــحم هـــي قـــيم 

   اإلســـأمية الـــ  ر هـــا القـــر،ن الكـــرم ورســـوخ اهلل اإلســـأم، واألمنـــا  العليـــا هـــي األمنـــا
 يف العيا والسلوك اإلسأمي. وأهل بيتق الطاهرين 

 
 بقاهة العولمة الغربية

إن العوملــة الغربيــة تشــتمل الــحم أهــداي بــري إنســانية، وبــري أبأقيــة، فأهنــا تفكــر  هسةةألة:
 الفكري وال قايف وما أشبق ذلو.م افاً إىل الربإ املادي ولو الحم حساب اآلبرين، يف الغ و 

الماً بأن اخلطر الواقعي للعوملة إمنا يكون خمفياً يف جان   قافة العوملة، فلن بطـر  يكـون 
أك ر من بقية جوان  العوملة، النطواء العوملة الحم الرتوي  خلم   ورات أساسية، ال للو من 

 ي ابارة اما يلي:تأ ري كبري الحم حياة الناس مجيعاً، وها  ال ورات اخلم  ه
: ال ــورة الفكريــة ال قافيــة املروجــة لفكــرة املاديــة البحتــة اخلاليــة مــن األبــأق واملعنويــات، 1

والداايــة ل قافــة االســترياد واالســتهأك واملشــجعة الــحم فكــرة: أن ينــت  اآلبــرون وةــن نســرتيإ 
 ونستفيد.
افــــة العوملــــة  ــــا فيهــــا مــــن : ال ــــورة الداقراطيــــة السياســــية، الداايــــة إىل االنفتــــا  الــــحم  ق4

 سلبيات.
: ال ـورة التقنيـة ال ال ـة، السـريعة التغيـري يف أسـلوب اإلنتـا  ونوايـة املنتجـات، أو مـا بعــد 1

 ال ال ة م ًأ، من دون مأحظة األبأقيات فيها.
:  ـــورة التكـــتأت االقتصـــادية لأســـتفادة مـــن التطـــورات التقنيـــة اواالـــة وبصـــورة باصـــة 2

 ، للتحصيل الحم الربإ األك ر.العمأقة منها
:  ــورة اقتصــاد الســوق، وحريــة التبــادخ التجــاري، ورفــع ايــواج  ايدوديــة، ومنــع الرســوم 9

 اجلمركية وما أشبق ذلو.
والنظــام العــاملي املســمحم بالعوملــة يابــىن الــحم مــا يــنجم مــن هــا  ال ــورات اخلمــ ، ويعتمــد 

تكلفـة، واـن طريـق لويـل املعرفـة اجلديـدة االقتصاد يف هـاا النظـام الـحم اسـت مار الوقـ  بأقـل 
وتبديلها إىل سلع أو بدمات جديـدة، أو اسـتيدامها يف التنويـع السـريع، والتحسـي املسـتمر 
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يف املنتجــــات، واالســــتفادة منهــــا يف جــــودة التصــــنيع، وار ــــها اجليــــد الــــحم األســــواق، وذلــــو 
 بطريقة فعالة ومتواصلة، وداامة ومستمرة.

 نمية االقتصاديةعالتالغربية العولمة 
إنأ التنميـة االقتصــادية يف العوملــة الغربيـة لــي  املهــم لــديها التغيـري مــن و ــع ســيئ  هسةةألة:

مأســاوي إىل و ــع أف ــل وأمجــل، وإمنــا املهــم يف قاموســها هــو: لصــيل الــربإ األك ــر مــن أي 
دع طريــق كــان، م ــافاً إىل مــا ســوي يســتغرقق هــاا التغيــري مــن الوقــ  يف أنأــق مــ أً كيــ  لــ

العوملــة؟ وبــأي طريــق ســوي يــتم حــدو ها واســتمرارها؟ وبواســطة أي الطــرق واألســالي  اكــن 
إســراع حركــة الب ــااع واخلــدمات، وانتقــاخ رأس املــاخ واألفــراد، وتنشــيط املعلومــات واألفكــار، 

 ولريو الرموا واالجتاهات، وتشجيع أمنا  السرية ومناذ  السلوك ارب ايدود؟.
% مـــــن دوخ العـــــام هـــــي أك ـــــر الـــــدوخ  ـــــراء، 40: هنـــــاك وحســـــ  بعـــــ  اإلحصـــــاءات

% مـــن التجـــارة 82.4% باملااـــة مـــن النـــات  اإلمجـــايل للعـــام، والـــحم 82.6وتســـتحوذ الـــحم 
 1560% مـــن جممـــوع مـــدبرات العـــام، وإنطأقـــاً مـــن اـــام 89.9الدوليـــة، واتلـــو ســـكاهنا 

لــ  تعتـرب مــن أفقــر دوخ ت ـااف  اوــوة بـي تلــو الـدوخ الــ  تعتـرب مــن أبـىن الــدوخ، والـدوخ ا
 العام.

  إنـــق مـــا هـــو دور الشـــركات متعـــددة اجلنســـيات بالنســـبة إىل كـــل ذلـــو، ومـــا أشـــبق هـــا  
 األمور املاكورة؟

 قاخ بع  اخلرباء املعنيي يف هاا اجملاخ:
إنأ امليـــة االنتشـــار اكـــن أن تتحقـــق اـــرب طـــرق أربـــع، يـــرتبط بع ـــها بـــبع ، ويتـــدابل 

 :شيء يف شيء، وهي كالتايل
 : ارب التفاال ايواري ال نااي االجتا  ومن بأخ تقانة االتصاخ واالرتبا .1
 : ارب االتصاخ املونولوجي أحادي االجتا  وان طريق الطبقة املتوسطة املقتصدة.4
 : ارب املنافسة واحملاكاة واإلبداع وما أشبق ذلو.1
 : ارب متا ل املؤسسات وتشا ها.2

للشركات متعددة اجلنسيات من دور رايسي يف تنشيط امليات وم ياكر هاا اخلبري اما 
ايركـــة واالنتقـــاخ، بالنســـبة إىل الب ـــااع واخلـــدمات ورأس املـــاخ بصـــورة باصـــة، وبالنســـبة إىل 
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املعلومات واألفكـار، والرمـوا واالجتاهـات ومـا أشـبق بصـورة اامـة، فلهنـا تعتـرب مـن أهـم اناصـر 
 االنتقاالت الكونية والعاملية.

 
 دعاض العولمة الغربيةهن ص

إنأ الشـــركات متعـــددة اجلنســـيات تعتـــرب اليـــوم مـــن أهـــم األدوات الـــ  تســـتيدمها  هسةةةألة:
الرأ اليــة الغربيــة وباصــة األمريكيــة، وتوبأفهــا يف دفــع االقتصــاد العــاملي باجتــا  العوملــة، وذلــو 

 للعوامل التالية:
نسـيات، فلقـد بلـ  اـددها إىل : الشيوع الواسـع واالنتشـار السـريع للشـركات متعـددة اجل1

ما يقرب من أربعي أل  شركة، يطاخ نشاطها مجيع اجملاالت، واتـد إىل كـل القـارات اخلمـ  
وحـي احمليطـات السـتة، وقـد بلغـ  واردات إحـدة هـا  الشـركات متعـددة اجلنسـيات مـن بـي 

أحـد اشـر  مخسمااة شركة تعدأ هـي أكربهـا، وذلـو يف العقـد األبـري مـن القـرن العشـرين ةـو:
الـ  مليــار دوالر، ويكـون نســبة هـاا مــن النـات  احمللــي العـاملي الــاي بلـ  قرابــة  أ ـة واشــرين 

%، كانــ  حصــة الــوطن العــر  منــق قرابــة ســتمااة مليــار دوالر، وحصــة 22ألــ  مليــار دوالر 
الشـــركات متعـــددة اجلنســـيات حـــوايل  ل ـــي التجـــارة الدوليـــة يف جمـــاخ الســـلع واخلـــدمات وبـــري 

 .(821)و لث االست مارات األجنبية املباشرة وما أشبق ذلو الحم ما قالواذلو، 
ــــــدويل املنتجــــــات 4 : هنــــــوا الشــــــركات متعــــــددة اجلنســــــيات وقيامهــــــا بــــــدور مهــــــم يف ت

واخلدمات، والتجـارة واالسـت مارات،  ـا قـد أدة وبكـل قـوة إىل سـيادة أمنـا  اامليـة يف ميـدان 
، واإلاـــأن والداايــة، ومـــا أشـــبق ذلــو مـــن م ـــل االســت مار واالســـتهأك، والتصــدير والتســـويق

 اإلنتا ، وما يرتبط باإلنتا  من اأقاتق ومالكية وساالق وكيفيات ذلو.
: انســــأل النظــــام االقتصــــادي الرأ ــــايل العــــاملي اــــن املواقــــ  املشــــرفة، واــــن املشــــاار 1

العوملـــة  والعواطـــ  اإلنســـانية، كلمـــا تصـــادم حـــق اإلنســـانية مـــع حيويـــة االقتصـــاد، وذلـــو ألن
ـــاً ايـــادة الـــدبل انـــد مـــالكي وســـاال اإلنتـــا ، وترافـــق اـــادة ارتفـــاع قيمـــة أســـهم  تواكـــ  بالب

                                                           

ــــة أن الشــــركات متعــــددة اجلنســــيات قــــد اادت اــــددا مــــن 841) ــــات الدولي ـــــ  11000( وتظهــــر البيان ــــتحكم ب شــــركة ت
شـركة  11900م إىل 1519مـن حجـم التجـارة العامليـة اـام  %49شركة فرايـة وت يـد مسـامهتها الـحم  84000
 م.1550شركة فراية وتتعامل بأك ر من حجم التجارة العاملية اام  401000تتحكم بـ 
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الشــركات متعــددة اجلنســيات، وكــالو تصــح  نواــاً ارتفــاع نســبة املتقااــدين اــن العمــل يف 
هــا  الشــركات، وهــا  األمــور وأم اوــا تتنــان مــع حــق اإلنســان ألهنــا ي ــم حقــق وال توفأيــق مــا 

وألن فيها تكدي  املاخ ألرباب ها  الشركات، وتقليلق اند العاملي واملستهلكي،  يستحقق،
ـــق الواقـــع اخلـــارجي ملســـألة العمـــاخ يف هـــا  الشـــركات، إذ قـــد فصـــل اـــن العمـــل يف  ويـــدخ الي
املؤسسات األمريكية ما يقارب من مخسي مليون اامل يف مدة ال تتجاوا ان العشـرين اامـاً 

 .(822)فقط
ات متعددة اجلنسيات، أصبح  اليـوم تـتحكم بعصـ  السياسـة الرايسـي، أجل إن الشرك

أال وهــو االقتصــاد، وتتأاــ  بــق و قــدرات اإلنســان، بــل  قــدرات األمــم والشــعوب، وبالتــايل 
 قدرات كل العام كي  تشاء، و ا تشاء، وتسعحم حب اً ان األسواق، وان املـواد اخلـام، واـن  

دايا، حـي إذا كـان  ـا يعـرق لـق جبـي االنسـانية، وينـدة لـق كل ما يرتبط بنمـو أرباحهـا واااـ
 وجق التاريو.

                                                           
مـن أبنـاء اجلـن  البشـري  1.9من التجارة العاملية م تستيدم أك ر مـن % 59فها  الشركات ال  تسيطر الحم  (844)

 يف التشغيل.
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 إسرائيل إحدى صدعاض العولمة الغربية

ومـــن الوا ـــإ إن إســـراايل إحـــدة أدوات العوملـــة الغربيـــة املتوبـــاة لـــدة األمريكـــان، ووـــاا 
مية يف الشـرق أبا األمريكيون يدامون إسراايل بأكرب قوأة اسكرية وسياسية واقتصادية وإاأ

األوســط، متحــدأين بــالو مجيــع الــبأد العربيــة واإلســأمية، ولكــن ال ينفــع إســراايل كــل ذلــو،  
كما ال اكن دفع إسراايل إالأ باملقابلة السلميأة واالحتجاجات املنطقية والدبلوماسيات القويـة 

ـــالقواني اإلســـأمية ا ملنســـية مـــن ومـــا أشـــبق، وذلـــو بعـــد أن تتوحـــد األمـــة اإلســـأمية وتأبـــا ب
عال تجةادلوا صهةل الكتةاب إالّ األبوة والتعددية وايريـة والشـورة ومـا أشـبق، قـاخ سـبحانق: 

بالتس هس صحسن إالّ الهين يلموا هن م
(823). 

فاملقابلة بالبندقية، أو برمي ايجارة، من دون التصدي السياسي واإلاأمي والدبلوماسي 
ة لإلسراايليي الصهاينة ب رب الفلسطينيي وقصفهم املناس ، ال تفيد شيياً إال إاطاء الاريع

 قصفاً اشوااياً بأ رمحة وال هوادة.
وقـــد ب أــــ  صــــفحات التلف يــــون صــــوراً التقطتهــــا األقمـــار الصــــنااية اــــن بعــــ  مــــا يفعلــــق 
اإلســراايليون يف مقابلــة مــن يــرميهم بايجــارة مــن الفلســطينيي أصــحاب األرا، وأهنــم كيــ  

صاص، وإذا ا روا الحم أحدهم كسروا يد ، وذلو بو عها الـحم مصـطبة  يرموهنم بوابل من الر 
وال ــرب بســاطور بشــك  الــحم يــد  بكــل قســاوة، حــي تتكســر وتتهشــم اظامهــا وال يســتطيع 

 بعدها محل السأ  وال رمي ايجارة.

                                                           
 .26سورة العنكبوت:  (841)
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 الغرب عتآهره  لى المسلمين

الغربيـــــة، ســـــواء أجـــــل إنـــــق باإل ـــــافة إىل كـــــل تلـــــو املســـــاوئ الـــــ  احتـــــوت اليـــــق العوملـــــة 
االقتصادية أم السياسية أو ال قافية، فقـد بقـي املسـتعمرون حييكـون الـحم طـوخ اخلـط املـؤامرات 
 د املسلمي مطلقاً، و د بأدهم ومنطقتهم بصوصـاً، ولـالو اراـوا إسـراايل يف منطقـتهم 
 ويف وســـط بأدهـــم، كبـــؤرة للفتنـــة والفســـاد، ومركـــ  للمـــؤامرات وامليـــابرات، وقـــد صـــرأ  أحـــد

 الر ساء األمريكيي قااًأ:
إن ألمريكا مصـلحة باصـة لـي  يف إسـراايل فقـط، بـل يف التعـاون املشـرتك بـي بلـدينا يف 
املنطقــــة، وأ ــــاي قــــااًأ: وةــــن نــــتفهم ونؤيــــد حبــــ م حاجــــة إســــراايل إىل االحتفــــاظ بــــالتفوق 

أن تتفــوأق العســكري النــواي الــحم بصــومها العــرب، ولــالو ســاادوا إســراايل ماديــاً وفنيــاً يف 
اسكرياً الحم كل املسلمي العرب يف املنطقة، فهـي متلـو قنابـل ذريـأة ونوويـة، وصـواريو بعيـدة 
املدة، وأسلحة الـدمار الشـامل، وبـري ذلـو  ـا م الكـق أحـد مـن املسـلمي العـرب يف الـدوخ 

 اجملاورة.
يلية مشــرتكة يف ويف كــأم ،بــر قالــق الــراي  األمريكــي: إنأــق يلــ م إقامــة جلنــة أمريكيــة إســراا

 ميدان التقنيات وصنااع القرن ايادي والعشرين.
 ومن الوا إ إنأ ذلو يكون الحم حساب املسلمي.

هاا م افاً إىل ما تقوم بـق الواليـات املتحـدة مـن منـاورات اسـكرية مشـرتكة مـع إسـراايل، 
رات ومـــا تقدمـــق مـــن أســـلحة متطـــورة وـــا، وفنـــون اســـكرية إىل جيشـــها، ومـــا متنحهـــا مـــن مليـــا

الدوالرات مساادة مالية من دون اوا وبأ مقابل، وما تدامها بق من الوقوي إىل جنبها، 
وتأييـــد إرها ـــا وحـــرب اإلبـــادة اجلماايـــة الـــ  شـــنأتها  ـــد الفلســـطينيي، وا ـــدها يف سياســـة 
األرا احملروقـــــة الـــــ  اتبعتهـــــا يف أرا ـــــيهم، واســـــتيدام حـــــقأ الفيتـــــو يف صـــــايها، كـــــل ذلـــــو 

االــوا حيتفظــون بن ااــايم الدابليــة، ومصــاية بع ــهم مــع إســراايل متناســي قولــق واملســلمون ال
 تعاىل:
 يةةا صيّ ةةا الةةهين آهنةةوا ال تتخةةهعا الي ةةود عالنصةةارى صعليةةا  بعضةة م صعليةةا  بعةةض عهةةن

  يتول م هنكم ههنّه هن م إن اهلل ال ي دي القوم الظالمين 
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نخشى صن تصيبنا دائةرة هعسةى  هترى الهين هس قلوب م هرب يسار ون هي م يقولون
اهلل صن يأتس بالفت  صع صهر هن  نده هيصبحوا  لى ها صسّرعا هس صنفس م نادهين

(824). 
 

 المرصة هس العولمة الغربية 
العوملــة الغربيــة، حطأــ  مــن شــأن املــرأة، وأســقط  قــدرها، وجعلتهــا جســداً ماديــاً  هسةةألة:

ملتـــاجر واملعـــارا، يف اإلاأنـــات ويف دور حبتـــاً، ودميـــة شـــهوانية   ـــاً، يســـتغلها أصـــحاب ا
اــــرا األايــــاء، ويســــت مرها أصــــحاب األبــــراا واألطمــــاع يف مســــابقات اجلمــــاخ، ويف أفــــأم 
املسار  والسينما، وبري ذلو  ا أن خ الغرب وجعلق بـري صـا  لقيـادة العـام يف مقابـل القيـادة 

 اإلسأمية الواقعية العادلة.
ة االســتهانة بــاملرأة وســوقها إىل مســتويات منحطــة يف بــل واإلحصــاءات العامليــة تبــي مــد

 العوملة الغربية:
قالوا: إن لندن تعترب من أك ر املدن األوروبية ال  تتعرا النساء فيها إىل العنـ  اجلنسـي 

ااتداًء لكل مااة أل  شي ، وهي متقدمة الحم باري  ونسبتها  42الاي تصل نسبتق إىل 
 .6.1، وروما ونسبتها 11.6اشرون، وبرلي ونسبتها 

ويف أمريكا تصل إىل أمريكية واحدة مـن بـي سـبع أمريكيـات قـد تعر ـ  لأبتصـاب أو 
 التحر  يف إحدة مراحل ايياة.

وإن جممـوع اإليطاليــات اللـوايت تعر ــن لعمليـات لــر  وم ـايقة جنســية يصـل إىل تســعة 
 مأيي إيطالية.

وروبـــــا تطـــــوراً وانتشـــــاراً بطـــــرياً، حيـــــث ويف بـــــأخ ال مانينـــــات ارفـــــ  جتـــــارة اجلـــــن  يف أ
أصبح  النساء مواد للتفاوا واالست مار يف صنااة بأ حدود، فقدرت الشرطة اـدد بنـات 

بأربعـة اشـر ألـ  امـرأة، ويقـدر اـدد البغايـا يف هولنـدا بعشـرين  1580الليل يف بلجيكا لعـام 
 أل  امرأة.

ة ألــ  امــرأة قــد وصــلن إىل دوخ كمــا تفيــد أرقــام منظمــة الصــحة العامليــة إىل أن مخســماا
م اـــرب املتـــاجرة  ـــن، وقـــدر املســـؤولون األمريكيـــون يف مـــؤمتر 1559االلـــاد األورو  يف هنايـــة 

                                                           
 .94-91سورة املاادة:  (842)
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 .(829)( ادد تلو النساء اللوايت دبلن إىل الواليات املتحدة  مسي أل  امرأة9)بكي 
                                                           

ر الـدوخ وياكر )كري  دي ستووب( يف كتابق )جتارة النساء يف أوروبا(: يف الوقـ  ايـايل تعـد إيطاليـا إحـدة اك ـ (849)
ـــون  املتـــأ رة بالـــداارة، حيـــث تـــارع العـــاهرات اإلفريقيـــات واملين ـــون الرباايليـــون الشـــوارع احمليطـــة برومـــا وتـــريان وبول
وفلــوران  وبــادم.. وهنــاك اك ــر مــن تســعة ،الي اــاهرة ســوداء قــدمن الــحم االبــ  مــن نيجرييــا، لقــد أتــوا دون 

مـــن الفيـــ  املمنوحـــة مـــن الســـفارة  %50نيجـــري، إن توقـــ  منـــا منتصـــ  ال مانينـــات حينمـــا اهنـــار االقتصـــاد ال
اامــا، كمــا متلــو إيطاليــا شــبكة كبــرية مــن نــوادي  10و 18اإليطاليــة بنيجرييــا هــي لفتيــات تــرتاو  أامــارهن بــي 

اجلن  وراقصات التعري، ولكن العاهرات النيجرييات ا لن الشكل األسوأ: فقد كن يقتلن ويعـابن ويغتصـنب كـل 
ج ــة مـــوم  مقتولـــة بطعنــة ســـكي لـــ  جســر يف لنــــ ا، واكتشـــ  قــرب فيـــق ج ـــث مخـــ   أســبوع، كمـــا اكتشـــف 

نيجرييــات يف نــابويل، كمــا اكتشــ  يف تــورين ج ــث أربــع فتيــات خمنوقــات ومرميــات يف بيــر.. وقامــ  املومســات 
م يف بــيلأ  ــاخ تــورين باحتجــا   ــد أســعار الســوداوات املنيف ــة، إن بعــ  العــاهرات 1554البــي  يف ربيــع 

واقعات ل  نري الـديون وإذا قمـن  ـرق االتفـاق فـلهنن يتعر ـن لل ـرب الوحشـي أو اإلهانـات الشـديدة حبسـ  
الطريقة املتبعة، ولكن املافيا اإليطاليـة تـدبل أي ـا يف هـا  التجـارة الـ  تقـدر اااـدايا باملليـارات، وحسـ  بعـ  

سنويا، ان  ارسة الداارة يف إيطاليا ال تعد جراة  التقديرات فان ها  التجارة جتل  ما يقارب مليار فرنو فرنسي
 ولكنها بالطبع  نواة الحم املهاجرات بري الر يات.

ويف إســبانيا كمــا يف إيطاليــا، ئــة اشــرات اآلالي مــن الفيليبينيــات اللــوايت قــدمن إىل الــبأد كيادمــات أو للعمــل 
تــــــ  اهيــــــدة، وقــــــد   مــــــؤبرا اســــــتبداون مقابــــــل إقــــــامتهن وطعــــــامهن فقــــــط، واللــــــوايت يعشــــــن بشــــــكل مــــــ ر وبروا

بالـدومينيكانيات اللــوايت يــتقن اللغــة اإلســبانية، واكــن اليــوم ر يــة امليــات مــنهن يف منطقــة مونكلــو وبريهــا، وقــد   
تــدمري منـــ خ تعــيا فيــق ئــانون امــرأة مــنهن بســب  شــكاوي اجلــريان. والتوافــد ايــايل واملت ايــد للــدومينيكانيات اىل 

ىل وجــود نــواد للجــن  حــي يف اصــغر القــرة اإلســبانية، ويقــدر اــدد العــاهرات يف هــاا البلــد حبــوايل الــبأد يعــود إ
م   الكشـــ  اـــن اصـــابة تـــربم الغواتيماليـــات الـــحم الـــداارة يف مأهـــي 1554مخســـمااة ألـــ  امـــرأة! ويف اـــام 

 برشلونة.
 مـــن جنـــوب أمريكـــا وهـــم ويف بـــاري  اكـــن مشـــاهدة العـــاهرات يـــاران شـــارع ســـان دنـــي  و املين ـــي القـــادمي

متوااـــون يف بابـــة بولونيـــا، بينمـــا أصـــبح  منطقـــة البيجـــاخ  لـــوءة بالســـوداوات اك ـــر فـــاك ر. كمـــا يقـــب  )مركـــ  
 %49شي  من املتورطي يف هـا  التجـارة و 1900مكافحة االجتار باجلن  البشري( يف فرنسا كل اام الحم 

بــري  نواــة، ولكــن كــل مــن يســتغل أو يشــغل امــرأة يســابق مــنهم مــن النســاء، فــان الــداارة حبــد ذايــا يف فرنســا 
يأحقـــق القـــانون ويتعــــرا للعقوبـــة. كمـــا تشــــكل فرنســـا أحيانـــا  طــــة تران يـــ  لفتيـــات جنــــوب أمريكـــا وإســــبانيا 
والربتغاخ، حيث يدربن ويرسلن الحقا إىل بلجيكا ولوكسمبورس وهولندا، فغالبا مـا يسـتعمل جتـار النسـاء يف بانـا، 

  ا أوليا لنقل نسااهم إىل أوروبا.فرنسا مرك
وهن بالبـا ،تيـات مـن مجهوريـة الـدومينيكان … أما سويسرا فتداحم )جنة فتيات املأهي( ال  تقدم رق  التعري

والرباايـــل وتايلنـــد، مـــع أن األيـــدي العاملـــة األجنبيـــة بـــري مســـمو  وـــا بالـــدبوخ للـــبأد إال إذا كانـــ  مـــن أمريكـــا 
با، ولكن هنالو است ناء للعـامأت يف الكاباريهـات وتعطـيهن الدولـة إذن العمـل الصـا  الشمالية أو كندا أو أورو 

ملــدة ئانيــة اشــهر يف الســنة، وإذا اســتمرت الواحــدة مــنهن بالعمــل مــدة ســنتي متواصــلتي فلهنــا لصــل الــحم إذن 
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 العولمة الغربية عسلبيات ا

الغربيـــة: لكـــيم النظـــام االقتصـــادي األمريكـــي  إن مـــن أهـــم مـــا ايـــ  نظـــام العوملـــة هسةةةألة:
 الرأ ايل الغر  يف العام، وهاا النظام لكمق سلبيات ك رية أمهها كالتايل:

: حيكــم هــاا النظــام قــانون ت ــييم األربــا  ولــو الــحم حســاب أروا  جيــاع املأيــي مــن 1
 الناس.
 ت احمللية منها أي اً.: وحيكمق أي اً ن اة الشركات متعددة اجلنسيات، ون اة الشركا4

وهنـــــا وقبـــــل االنتقـــــاخ إىل املميـــــ ات األبـــــرة ال بـــــأس باإلشـــــارة إىل أنـــــق ال  تلـــــ  كـــــأ 
النظامي: االشرتاكي والرأ ايل، ابتأفاً جوهرياً بالنسـبة إىل مسـألة لكـيم النظـام االقتصـادي 

مـــة تف ـــل يف العـــام ومســـاواق، وإن كـــان هنـــاك ابـــتأي يف بعـــ  املســـاال، فـــلن هـــا  األنظ
املصــــلحة الشيصــــية ســــواء مصــــلحة الفــــرد أو اجلهــــة اياكمــــة الــــحم املصــــلحة العامــــة للعمــــاخ 

 واملستيدمي وساار الناس.
لكــن يفــرتق النظــام االقتصـــادي اإلســأمي اــن هـــاين النظــامي االشــرتاكي والرأ ـــايل يف 

م االقتصــادي مســألة اــدم اإل ــرار بــاآلبرين واــدم املرابــاة ومــا أشــبق، وهــا  مــن مفــابر النظــا
 يف اإلسأم.

: وحيكــم هــاا النظــام اجلديــد أو اوملــة النظــام األمريكــي أي ــاً: العلمانيــة الــ  ال ل ــع 1
ـــــ م بأحكـــــام دينيـــــة، فالدراســـــات االقتصـــــادية أو التجاريـــــة، وكـــــالو  للشـــــرااع اإلويـــــة، وال تلت
                                                                                                                                                                      

فة إىل هؤالء النسوة فتاة ملهحم بشكل داام يف سويسرا، وباإل ا 800جديد ل مانية اشر شهرا.. وهنالو حوايل 
هناك الك ري من املقيمات بشكل بري شراي  ن يعملن يف جتارة اجلن  املنظمة وال  تدر للدولة سنويا ما يقارب 

 مليون فرنو سويسري...  1اىل 4
ان قمــة الــداارة يف اوروبــا هــي يف ريرببــاهن يف هــامبورس، حيــث يبلــ  اــدد التايلنــديات العــامأت يف الكاباريهــات 

 وت اووة امليات.وبي
جتــارة النســاء ، ويقــع مكتبهــا يف املنطقــة الــ  تعــد  لكــة  1581ويف فرانكفــورت تصــارع منظمــة ،جســرتا منــا اــام 

العاهرات، حيث تق  التايلنديات والكولومبيات الحم باب امارة فيها ميات الشقق امليصصـة )كبيـوت هـوة( 
ن لييتـاروا إحـداهن، ويرتاوحـون بـي الشـباب الصـغار إىل جلل  ال باان وهن يصفرن ويصطدن الرجـاخ الـاين يـأتو 

 أل  موم . 200إىل  400رجاخ األاماخ. فان هناك يف أملانيا حبدود 
 م بأربعة اشر أل  امرأة!. 1580كما قدرت الشرطة ادد بنات الليل يف بلجيكا لعام 
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لعري ــة والعامــة اإلحصــااية واالجتماايــة هــي الــ  لكــم العوملــة الغربيــة وترســم وــا بطوطهــا ا
 حي وان كان فيها  رر الحم جممواات كبرية من الناس.

وبعبــارة أبــرة: إن نظريــات العلمــاء و،راء املتيصصــي الــاين يبح ــون الــحم الــربإ األك ــر 
مــن أي طريــق حصــل، هــو الــاي حيكــم النظــام اجلديــد الغــر ، ولــي  الفقهــاء ومراجــع الــدين 

 والشرااع السماوية.
قوخ بأن العوملة الغربيـة م تـأت بشـيء جديـد، إذ اخلطـو  العري ـة وكي  كان: فيمكن ال

لأقتصـــاد العـــاملي ايـــديث، أو التجـــارة العامليـــة اجلديـــدة، وا ـــحة املعـــام لـــدة االقتصـــاديي 
املتيصصي منا أمد بعيد، بري أنق ومن بأخ الصـراع األمريكـي مـع أقطـاب العـام يف اآلونـة 

تصــاد، تبلــور االقتصــاد اجلديــد أك ــر مــن ذي قبــل لــدة الك ــري األبــرية الــداار حــوخ اوملــة االق
 من الكتأاب والصحفيي.

م ًأ: صراع أمريكا مع اليابان وذلـو حـوخ ميـ ان املـدفواات، وتصـدير السـلع، ومـا أشـبق 
 ذلو.

وصرااها مع أمريكا اجلنوبيـة حـوخ  اربـة الكوكـااي واوريواـي وجتـار امليـدرات ومـا أشـبق 
 ذلو.

مع فرنسا حوخ الشرق األوسط وأفريقيـا واجل ااـر وحـوخ الو ـع يف العـراق، وبـري وصرااها 
 ذلو.

 وصرااها مع أوروبا حوخ االست مارات واملواد الغاااية وما أشبق ذلو.
 وصرااها مع الصي حوخ التجارة اخلارجية، وبري ذلو.
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 هن نتائج العولمة الغربية

احملرمـات، مـن تعـاطي اخلمـرة، والسـكر املت ايـد،  إن من نتاا  العوملة الغربية شيوع هسألة:
وانتشــار أنــواع امليــدرات انتشــاراً هــااًأ، وااديــاد أاــداد املــدمني ااديــاداً كبــرياً، وك ــرة اســتعماخ 
الســأ ، وقتــل بع ــهم الــبع ، وتــردأي األبــأق، وهبــو  القــيم األبأقيــة وامل ــل اإلنســانية، 

يصــيتق، وتفــوق املاديــات الــحم القــيم واملعنويــات يف  وســقو  كرامــة اإلنســان، وافتقــاد اــ   وش
كل األمور، وهاا يوج  تبـديل حيـاة اجملتمـع إىل حيـاة الغـاب، وأمنـق إىل اخلـوي، وداتـق إىل 
القلق، وسكونق إىل اال طراب، وسعادتق إىل الشقاء، وجنتق إىل اجلحيم والنار، وهـاا مـا تـد 

 و، ار  يف مناطقنا وبأدنا. مقدماتق يف جمتمعاتنا، و هداتق يف أوساطنا،
م ــافاً إىل ذلــو كلـــق، مرافقــة هـــاا الو ــع املنــار بالـــدمار مــع القـــواني الظاملــة والدســـاتري 
اجلــاارة الــ  أبــات تــ داد وتتوســع يف الــبأد وبــي العبــاد، ومــع مــا ذكــر  احملققــون مــن النتــاا  

تلـــو األمـــور و، ارهـــا الـــ  الســـيية للعوملـــة الغربيـــة، ومـــا هـــي مـــن الواقـــع ببعيـــد، بـــل هـــي نتيجـــة 
تقت ــيق القوااــد العلميــة والتجريبيــة وــا، إذ التوبــل يف املاديــات تســل  راحــة اإلنســان وتفقــد  
سعادتق، فالأام السعي لنشر  قافة العوملة اإلسأمية ال  جتمع بي املاديات واملعنويات، وبي 

هة ل ُكةةم  ُرلعُس ، م ــل قــانون ســعادة الــدنيا واآلبــرة، وتبتــين الــحم أســ  وقوااــد فطريــة شــراية
ص ه و اِلُكم  ال  ت ظ ِلُمون  ع ال  ُتظ ل ُمون  

(826). 

                                                           
 .415سورة البقرة:  (846)
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 هن سيياض العولمة الغربية

هنـاك سـييات للعوملـة الغربيـة ينبغـي االلتفـات إليهـا، فـلن هنـاك لـ  نظـام العوملـة  هسألة:
ان العـام ال حيصــل الغربيـة يف هـاا اليــوم، مـا يقـرب مــن  أ ـة مليـارات ونصــ  املليـار مـن ســك

% فقـــط مـــن الـــدبل العـــاملي، فيمـــا حيصـــل املليـــاران ونصـــ  املليـــار اآلبـــر الـــحم 6إال الـــحم 
% مــن الــدبل العــاملي، أي: إنأ أبلبيــة ســكان العــام يعيشــون بأقــل مــن دوالريــن يف اليــوم 52

ا الــحم الواحــد، فيمــا يــنعم األبنيــاء مــن ســكان أمريكــا وكنــدا وأوروبــا الغربيــة واليابــان واســرتالي
 .(827)الدبل األوخ، وايياة األك ر راحًة، كما ذكرت ذلو بع  اجلرااد العربية

هاا باإل افة إىل أنأ ملياراً كـامأً مـن البشـر، ال حيصـلون يف اليـوم الواحـد االأ الـحم دوالر 
 أو أقل من دوالر، وبع هم اوتون جوااً، ففي تقرير ر ي:

 جلوع واملرا.إن أربعي ألفاً اوتون يومياً نتيجة ا
 وإن ما يقرب من مليار إنسان يعانون من سوء التغاية.

 وإن حوايل مليار ونص  املليار إنسان من دون ميا  صاية للشرب.
 وإن مليار إنسان ااطل ان العمل.

 وإن  أئااة ومخسي أل  طفل اوت يومياً يف أةاء العام.
امليـــدرات مـــن املـــاخ مبلغـــاً قـــدر   بينمـــا ياقـــدر مـــا تســـيطر اليـــق شـــركات الســـأ  وأســـواق

 % من االقتصاد العاملي.50
وهاا التوايع بري العادخ الاي يكـون الـحم حسـاب اآلبـرين وسـل  حقـوقهم هـو التوايـع 
الــاي  الفــق اإلســأم خمالفــًة كبــرية، وحياربــق أشــد  اربــة، حــي إنــق ورد يف حــديث شــري  اــن 

 .(828)«ينظر اهلل إليهم يوم القيامة ما من أهل قرية يبي  فيهم جااع»: رسوخ اهلل
 .(825)«ما ،من   من بات شبعاناً وجار  جااع»اي اً:  وورد انق

من أف ل األاماخ انـد اهلل إبـراد »قاخ:  ان النك  ان ،بااق  وان أ  جعفر

                                                           
 انظر: الرأي العام الكويتية. (841)
 .12باب حق اجلوار   668ص 4الكايف:   (848)
 .19825  88ب 145ص 14وساال الشيعة:   (845)



 

 492 

الكبـاد ايــارة، وإشــباع الكبــاد اجلااعـة، والــاي نفــ   مــد بيـد  اليــؤمن   ابــد يبيــ  شــبعاناً  
  .(830)«  أو قاخ جار  املسلم جااعوأبو 

 .(831)«لي  باملؤمن الاي يشبع وجار  إىل جنبق جااع»قاخ:  وان النك 
أو أبيـ  مبطانـاً وحـويل بطـون »إىل ااملق ا مان بن حني :  ويف كتاب أمري املؤمني

 بر حم، وأكباد حرة، أو أكون كما قاخ القاال: 
 عحسةةةةةةةةةةبك داً  صن تبيةةةةةةةةةةف ببطنةةةةةةةةةةة

 
 (814)«تحةةةةن إلةةةةى القةةةةدعحولةةةةك صكبةةةةاد  

من بـات شـبعان وحب ـرتق مـؤمن : »وان فرات بن أحن  قاخ: قاخ الي بن ايسي  
جااع طاو قاخ اهلل ا  وجل: يا مأاكـ  أشـهدكم الـحم هـاا العبـد أنـين أمرتـق فعصـاين وأطـاع 

  .(833)«بريي وكلتق إىل املق وا يت وجأيل ال بفرت لق أبداً 
تبي حق اجلوار ويدد كـل مـن ال يهـتم بـالفقراء واجلـااعي إىل بري ذلو من الروايات ال  

 بالعقاب والعااب.

                                                           
 .10616  22ب 141ص 42وساال الشيعة:   (810)
 .5856  12ب 245ص 8مستدرك الوساال:   (811)
 إىل ا مان بن حني  وكان ااملق الحم البصرة. ومن كتاب لق  29هن  البأبة، الرساال:  (814)
 .11  41ب 181ص 11حبار األنوار:   (811)
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 العولمة الغربية ناقصة

العوملــة الغربيــة ناقصــة وقــد فقــدت واقعيتهــا وتأ ريهــا املطلــوب بســب  ذلــو، فهــي  هسةةألة:
باإل افة إىل ما فيها من سوءات وسييات، م تستوا  مجيع امليادين، وم لهـا ال يـتمكن مـن 

الســـتقامة ف ـــأً اـــن البقـــاء والـــدوام، وذلـــو ألن العوملـــة الغربيـــة راحـــ  يـــتمأ بناحيـــة اجلســـد ا
فقط: ايناً وااذناً، ولسـاناً وأنفـاً، ويـداً ورجـًأ، وبطنـاً وفرجـاً، وتعتـين بالق ـايا اخلياليـة والومهيـة: 

طلقــاً، فــأ مــن حــ  اجلــا  واملقــام، والرااســة واإلمــارة، ومــا أشــبق ذلــو، ويمــل ناحيــة الــرو  م
مكان فيها لأاتقاد باهلل تعاىل ورجـاء  وابـق، كمـا ال مكـان فيهـا لليـوم اآلبـر وانتظـار حسـابق 
 وج ااق، وكاا ال مكان فيها للف اال الروحية، واحملاسن اخلالقية وما أشبق ذلو من قيم وما ل.

الغربيــة والــحم  واليــق: فالعوملــة الغربيــة مولــود نــاق ، ومــن نواقصــها أهنــا يــتمأ فقــط بــالبأد
رأســـها أمريكـــا، واليـــتم بالعـــام ال الـــث والـــدوخ الفقـــرية اطأقـــاً، بـــل تســـعحم للســـيطرة الـــيهم 
وكس  األربا  األك ر اربهم، ولاا تد ،الي الناس اوتون جوااً، و،الي الناس ال يشبعون 
مــــن اخلبــــ ، و،الي النــــاس تطحــــنهم رحــــحم ايــــروب، وتق ــــي الــــحم حيــــايم حــــروب اإلبــــادة 

ايــة، كحــرب الصــرب  ــد مســلمي البوســنة واورســو، والــروس  ــد مســلمي الشيشــان، اجلما
والصهاينة  د مسلمي فلسطي، واألمريكان  ـد مسـلمي األفغـان، وبريهـا مـن ايـروب الـ  
تلتهم حياة اإلنسان املسلم بأسامي خمتلفـة، والسـب  هـي: املاديـة والنفعيـة الـ  تبتغيهـا الـدوخ 

إهنـــــم يصـــــنعون الســـــأ  املـــــدمأر، ويبيعونـــــق بـــــأبلحم األئـــــان،  الغربيـــــة الـــــحم األبلـــــ ، حيـــــث
ويســـرتجعون بــــق مـــا دفعــــو  مـــن ئــــن البــــرتوخ، و تـــربون قدرتــــق األداايـــة الــــحم ر وس املســــلمي 

 وشعوب العام ال الث، ويسحقون ارب  كرامة اإلنسان وحقوقق.
مـا أشـبق ذلـو، وأمأا املنظمات الدولية: كمنظمة حقوق اإلنسـان، وهييـة األمـم املتحـدة، و 

والقواني ال أ قنأن  فيها ملطالبة حقوق اإلنسان ومحايتق، فهي اادة ال تتجـاوا اـام األلفـاظ، 
إذ ال  مان وا وال لتطبيقها يف اام الواقع واجملاخ العملـي اخلـارجي إال نـادراً، م ـافاً إىل أهنـا 

 .ترااي اادة مصا  الدوخ الكربة ال مصلحة اإلنسان  ا هو إنسان
 الحّد هن انتقال القوة العاهلة

من نواق  العوملة املعاصرة بعدما حقق  العديد من جوانبها التطبيقية يف خمتل   هسألة:
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اجملاالت، هو ما يتعلق بانتقاخ قوة العمل، وااليدي العاملة، فلن املراك  الرأ اليـة واملؤسسـات 
أنـواع ال ـغو  لتــأمي حريـة انتقـاخ الســلع  املاليـة الدوليـة التابعـة وــا، بينمـا تراهـا متــارس خمتلـ 

واخلدمات والرساميل، تراها يف نف  الوق  ت ع خمتل  القيـود والعراقيـل ملنـع انتقـاخ األيـادي 
العاملة، وصدأ هجرة قوة العمـل، مـن الـدوخ الناميـة إىل الـدوخ املتقدمـة، مـع العلـم بـان القـرني 

لعاملــة بصــورة أك ــر، وذلــو للحريــة املتــوفرة املا ــيي: حصــل  فيهــا اوجــرة وانتقــاخ األيــدي ا
 ،نااك وادم توفرها اليوم.

و من الوا إ: إن هجرة األوربيي إىل نيوالندا واسرتاليا وإىل األمريكيتي وجنـوب أفريقيـا، 
وإىل الك ري من البلدان النامية ،نااك، قد سامه  يف اييلولة دون حدوع تغيـريات اجتماايـة  

وبية الرأ الية، وذلو بسب  البطالة املتفشية فيها، وانتشار الفقـر واألميـة كبرية يف الدوخ األور 
 والبؤس واملرا يف تلو املرحلة مسامهة كبرية وفاالة.

واإلسأم م انع العامـل بـل أي شـي  مـن اوجـرة والتنقـل، والسـفر واإلقامـة يف أي بلـد 
ق وقوميتــق ولســانق، قــاخ شــاء، حيــث بلــق األرا لإلنســان  ــا هــو هــو مهمــا كــان لونــق وارقــ

خلق لكم ها هس اارب جميعاً تعاىل: 
(834). 

ر ج  بل قاخ سبحانق:  اهللُ الَِّهي خ ل ق  السَّم اع اِض ع اار ب  ع ص نة ز ل  ِهن  السَّم اِ  ه اً  ه ةأ خ 
رِ  ِري  ِهس ال ب ح  ةار   ِبِه ِهن  الثَّم ر اِض ِرز قاً ل ُكم  ع س خَّر  ل ُكُم ال ُفل ك  لِت ج  بِأ ه رِِه ع س خَّر  ل ُكُم اانة   

   ةار ةي ِن ع س ةخَّر  ل ُكةُم اللَّي ةل  ع النةَّ   ع آت ةاُكم  ِهةن  ُكةلِّ  ع س خَّر  ل ُكُم الشَّم س  ع ال ق م ر  د ائِبة 
ُصوه ا ِإنَّ اإِلن س ان  ل ظ ُلوَم ك فَّا ِإن  تة ُعدُّعا نِع م ة  اهلِل ال  ُتح   .(839)رَ ه ا س أ ل ُتُموُه ع 

ةر  ع النُُّجةوُم ُهس ةخَّر اَض بِةأ ه رِِه وقاخ تعاىل:  ةار  ع الشَّةم س  ع ال ق م  ع س خَّر  ل ُكةُم اللَّي ةل  ع النةَّ  
مه ية ع ِقُلون   ت ِلفةاً ص ل و انُةُه ِإنَّ ِهةس ذ لِةك   ِإنَّ ِهس ذ ِلك  ال ي اضه ِلق و  ع ه ا ذ ر ص  ل ُكم  ِهس اار ِب ُهخ 

رُِجوا ِهن ةةُه  مه ي ةةهَّكَُّرعن  ال ي ةةًة ِلق ةةو   ةةت خ  مةةاً ط رِيّةةاً ع ت س  ةةر  لِت ةةأ ُكُلوا ِهن ةةُه ل ح  ةةخَّر  ال ب ح  ُهةةو  الَّةةِهي س  ع 
ةُكُرعن   ةِلِه ع ل ع لَُّكةم  ت ش  ع ص ل ق ةى  ِحل ي ًة تة ل ب ُسونة   ا ع تة ر ى ال ُفل ك  ه ةو اِخر  ِهيةِه ع لِت ب تة غُةوا ِهةن  ه ض 

ت ُدعن  ِهس اار ِب ر ع اسِ  ِم ُهم   س  ص ن  ت ِميد  ِبُكم  ع ص نة   اراً ع ُسُبالً ل ع لَُّكم  تة    ع   ال ه اضه ع بِالنَّج 

                                                           
 .45سورة البقرة:  (812)
 .12-14سورة إبراهيم:  (819)
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ت ُدعن   ية   
(836). 

ةِر وقاخ سـبحانق:  ةِري ِهةس ال ب ح  ص ل ةم  تة ةر  ص نَّ اهلل  س ةخَّر  ل ُكةم  ه ةا ِهةس اار ِب ع ال ُفل ةك  ت ج 
ِسُك السَّم ا  ص   ن  تة ق ن    ل ى اار ِب ِإال  بِِهذ نِِه ِإنَّ اهلل  بِالنَّاِس ل ر ُ عَف ر ِحيمَ بِأ ه رِِه ع يُم 

(837). 
ةةب غ  وقـاخ تعـاىل:  ص ل ةم  تة ةةر ع ا ص نَّ اهلل  س ةخَّر  ل ُكةم  ه ةةا ِهةس السَّةم اع اِض ع ه ةةا ِهةس اار ِب ع ص س 

ُيج اِدُل ِهةس اهلِل ِبغ ي ةِر ِ ل ةمه ع ال  ُهةًدى ع ال  ِكت ةابه    ل ي ُكم  نِع م ُه ي اِهر ًة ع ب اِطن ًة ع ِهن  النَّاِس ه ن  
ُهِنيره 

(838). 
ةةِري  ال ُفل ةةُك ِهيةةِه بِةةأ ه رِِه ع لِت ب تة غُةةوا ِهةةن  وقــاخ ســبحانق:  ةةر  لِت ج  ةةخَّر  ل ُكةةُم ال ب ح  اهللُ الَّةةِهي س 

ُكُرعن   ِلِه ع ل ع لَُّكم  ت ش  ع اِض ع ه ا ِهةس اار ِب ج ِميعةاً ِهن ةُه ِإنَّ ع س خَّر  ل ُكم  ه ا ِهس السَّم ا ه ض 
مه ية تة ف كَُّرعن   ِهس ذ ِلك  نياض ِلق و 

(835). 
ص ل م  ت ُكن  ص ر ُب اهلِل ع اِسع ًة هة تُة  اِجُرعا ِهي  اوقاخ ا وجل يف اوجرة: 

(840). 
ِبيِل اهلِل ي ِجد  ِهةس اار ِب ُهر ا  مةاً وقاخ سبحانق:  ةع ًة ع ه ةن    ع ه ن  يُة  اِجر  ِهس س  ِثيةراً ع س  ك 

ةا ةُرُه   ل ةى اهلِل ع ك  ُض هة ق ةد  ع ق ةن  ص ج  ةو  ةُه ال م  رِك  ُرج  ِهن  بة ي ِتِه ُه  اِجرًا ِإل ى اهلِل ع ر ُسةوِلِه بُةمَّ يُد  ن  ي خ 
اهللُ   ُفوراً 

(841). 

                                                           
 .16-14سورة النحل:  (816)
 .69سورة اي :  (811)
 .40سورة لقمان:  (818)
 .11-14سورة اجلا ية:  (815)
 .51سورة النساء:  (820)
 .100سورة النساء:  (821)
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 تأطير الطاقاض المطلقة
والـ من، و ـرورة امتأكنـا  إننا مع التطور الكبري يف العلـم، وتقلأـ  اوامـل املسـافة هسألة:

ملقــدراتنا يف اجملــاالت اييويــة، وذلــو حســ  مــا يــأمر بــق اإلســأم مــن العوملــة الصــحيحة، وقــد 
بلغنــا درجـــة ال اكـــن معهـــا التغافـــل أو التهـــرب مــن  ـــرورة إدارة كـــل مـــا هـــو يف حيطتنـــا: مـــن 

طريهـــا لصـــا  ســـأمة البييـــة، ومـــن قـــوة التجـــارة، ومـــن نظـــم أنشـــطة اإلنتـــا  واالســـتهأك، وتأ
اإلنسان وكرامتق اإلنسانية واإلسأمية، وقد انطلق  طاقات املعرفـة والعلـم، وهـدرت اجـأت 
التصــنيع والفــن  يتلـــ  أشــكاوا، وبهـــرت اياجــة امللحـــة لتــأطري هـــا  الطاقــات املنطلقـــة يف 
إطــار بدمــة اإلنســانية كلهــا ون بدمــة كــل األجيــاخ املوجــودة والقادمــة، حــي التنتصــر هــا  
الطاقات املادية الحم حساب ه اة اإلنسان واإلنسانية نفسها، أو يساب جيـل حا ـر الـحم 

 حساب األجياخ األبرة القادمة مع متادي ال من.
ــة حــي وةــن نتصــري  ليــاً، وإن   ويظهــر مــن ذلــو كلــق أن اياجــة إىل النظــرة العامليــة ملحأ

  ليــاً والتصــري اامليــاً فــلن كــان الــبع  يــرة هــا  املعادلــة بــالعك  أي: بــأن يكــون التفكــري
املهم يف كلتا ايالتي أن يكون البعد العاملي ما أً دااماً أمامنا، بعد أن تشابك  املصا  إىل 
حــد بعيــد، وتــدابل  تــدابأً ال اكــن فــرا بع ــها اــن بعــ ، نعــم إن هــاا اإلطــار العلمــي 

وارفناهـا حـي اآلن الـحم أرا والنظري للعوملـة شـيء، والعوملـة الغربيـة الـ  بهـرت يف السـاحة 
الواقــع ويف إطــار العمــل والتطبيــق هــي شــيء ،بــر، فقــد هيمنــ  األســواق الــحم امليــة العوملــة، 
وصادرت منافعها وبريايا،  ا أدة إىل أن لتكر شعوب قليلة معيأنـة وأقطـار متعـددة بعينهـا، 

ك ـرية وأقطـار أبـرة تشـكل فوااد العوملة ونتااجها اإليفابية، وترتك سـلبيايا وأ ـرارها لشـعوب  
 بالبية األقطار يف العام.
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 جوانب هن العولمة

 لقد بهر  ا سبق أن العوملة هي اجتا  متفاقم ةو لطي ايدود وجتاواها. هسألة:
وبعبارة أبرة العوملة تعين: التعامل دون ااتداد ياكر بايدود السياسية، أو بدولـة معينـة، 

و إىل جهة باصة، ودون حاجة إلجراءات حكومية، أو لريات أو االنتماء إىل وطن  دد، أ
 ق ااية.

ويظهر ذلو بشـكل وا ـإ يف الشـركات متعـددة اجلنسـيات، ون انتقـاخ رأس املـاخ الـاي 
 يربا جلياً ارب استيدام تااكر االاتمان، وامتأك األربا  من بري بساار.

 وللعوملة كما يقاخ جوان   أ ة كالتايل:
ادي جــاء نتيجــة التقــدم العلمــي، والتطــور الصــنااي املــدها، ومــا ترتــ  أووــا: جانــ  مــ

اليــــق مــــن تغيــــري كبــــري يف وســــاال النشــــر واإلاــــأم، واالتصــــاخ واالرتبــــا ، واألطبــــاق الأقطــــة 
واحملطات الف ااية، ال  تبث براجمها لكل أةاء الكرة األر ية، ولكل البشـر الـحم هـا  الكـرة 

، أو لجأمهـــا قيـــود، وهكـــاا يف  ـــورة املعلوماتيـــة املدهشـــة الـــ  الرتابيـــة، دون أن لـــدها حـــدود
 جتسدها شبكة االنرتني  يف كل اوايا األرا.

ومــن املعلــوم: أن هــاا اجلانــ  مــن العوملــة لــي  مطروحــاً للجــدخ واملناقشــة، وال للقبــوخ أو 
الــرف ، إذ هــو واقــع بــارجي وقــد أصــبإ أحــد بــواهر العصــر الــاي نعيشــق، ولكــن الينــا أن 

عري كي  نتعامل معق، الستيعاب الو ع ولنكون أك ر تأ رياً يف ااملنا املعاصر الـاي نعـيا ن
 فيق، والينا أن نعرأي شعوبنا النافع منق وال ار تفادياً ألبطارها وجتنباً من مساواها.

 انيهــا: جانــ  قيمــي جــاء نتيجــة الظــاهرة التنافســية لــنمط اإلنتــا  الرأ ــايل، الــاي فر ــق 
 وق الحم العام، وا أا  باتفاقية التجارة العاملية: الغات املعروفة.اقتصاد الس

وال  فـحم أن هــاا اجلانـ  مــن العوملـة ي ــري وبشــدأة ك ـرياً مــن امليـاوي والشــكوك، وباصــة 
بعد أن جاءت جولة أورجواي وبكل قوة لتكون  ربة قا ية للدوخ الناميـة، حيـث إن الـدوخ 

طها اجملحفــــة والقاســــية لتحــــرأر التجــــارة لصــــايها الصــــنااية الكــــربة قــــد فر ــــ  وبعنــــ  شــــرو 
 وانتقاخ ر وس األمواخ.

 ال هــا: جانــ  إاأمــي وجــاء نتيجــة الطــابع التوســعي لسياســة الغــرب، فلهنــا ســعياً لنشــر 
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هيمنتهـــا الـــحم الـــدوخ الناميـــة، وقب ـــتها الـــحم األســـواق العامليـــة تقـــوم الـــدوخ الغربيـــة بـــاإلاأم 
ــ نات خمتلقــة وــا، بينمــا واقــع العوملــة الغربيــة هــو واقــع اويمنــة لصــا  العوملــة واإلاــأن اــن  سأ

وحقيقتها هـي حقيقـة السـلطة والسـيطرة، المـاً بـأن العوملـة الـ  تكـون يف صـا  اإلنسـانية مـن 
 مجيع اجلهات هي اوملة اإلسأم فحس .

هـــاا وال  فـــحم أن اجلانـــ  القيمـــي الـــاي جـــاء نتيجـــة الظـــاهرة التنافســـية لـــنمط اإلنتـــا  
لرأ ـــايل مـــن العوملـــة هـــو الــــاي يفعـــل مـــن العوملـــة مســـألة بأفيــــة متنـــااع فيهـــا، وهـــو الــــاي ا

يســـتداي تو ـــيإ وبيـــان أك ـــر للعوملـــة يف أبعادهـــا يف حقـــوق اإلنســـان السياســـية واالقتصـــادية 
 واملدنية وال قافية.

 
 العولمة عهوقف المجتمعاض هن ا

وبــري متحــد، فــلن هنــاك معركــة  إن موقــ  اجملتمعــات مــن العوملــة موقــ  خمتلــ   هسةةألة:
 كربة تدور يف اجملتمعات حوخ العوملة سياسية واقتصادية، و قافية وفكرية، وبري ذلو.

أجـــل إن كـــل جديـــد يتحقـــق يف العـــام اخلـــارجي، تنقســـم اجملتمعـــات البشـــرية يف مـــوقفهم 
 جتاهق إىل أقسام تالية:

ـ رف اً تاماً، وهي جمتمعـات  فلن هناك من اجملتمعات ما ترف  كل جديد ـ ومنها: العوملة
 تق   د التيار، واك  مسار التاريو، ولكنها تنكفئ وتاوب اادة وال يكت  وا النجا .
وإن هنـــاك جمتمعـــات الـــحم العكـــ  منهـــا، وهـــي جمتمعـــات استســـأمية تقبـــل كـــل جديـــد 

هـا، ومنها العوملة من دون قيـد وشـر ، معتـربة أن العوملـة هـي لغـة العصـر القـادم، وال  ـي  من
 متغافلة ان السلبيات اخلطرية ال  تتواجد يف بع  جوان  العوملة.

وإن هنـــاك جمتمعـــات وســـط بـــي االجتـــاهي، وهـــي جمتمعـــات واايـــة لـــاوخ فهـــم القـــواني 
واملعادالت اياكمة للعوملة، وتعرتي أوالً وقبـل كـل شـيء بـأن العوملـة حـدع تـار ي بـارجي، 

تستســلم لكــل مــا جــاءت بــق العوملــة مــن املفــاهيم  وتــدرك مــع ذلــو بأنــق مــن بــري الصــحيإ أن
والقــيم الــ  تقــوم اليهــا يف الوقــ  ايا ــر، والــ  يــدي يف الواقــع إىل اســرتجاع نظــام اويمنــة 

 االستبدادية القدم، وار ها بأاياء وصور حدي ة وجديدة.
امـة، وها  االجتاهات ال أ ة بهرت الحم الساحة يف كل من بأد أوروبا وفرنسا بصورة ا
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وبــدت وا ــحة وبصــورة باصــة مــن موقــ  ايــ ب االشــرتاكي الفرنســي الــراف  للعوملــة وذلــو 
حبســ  بيانــق الر ــي الصــادر قبــل اــدة أاــوام، وقــد كــان البيــان الصــادر لــ  انــوان: )العوملــة 

 وأوروبا وفرنسا( وهاا البيان يت من أان  نقد، وأقسحم لوم الحم العوملة الغربية األمريكية.
 كل ذلو فقد بدأت حركات فكرية جديدة تتصااد دابل أمريكا نفسها  د م افاً إىل

العوملــة، وهـــا  ايركــات م تكتـــ  بالنقـــد التفصــيلي للعوملـــة وجوانبهــا االقتصـــادية والسياســـية، 
والفكرية وال قافية، بل أهنا ذهب  إىل أبعد من ذلـو، إهنـا لـاوخ إراءة بـديل للعوملـة األمريكيـة 

 والرتوي  لق.
وقد تعرا لبيان ها  ايركات الفكرية ونشاطايا يف أمريكا، ادة كتـ  انتشـرت يف هاا 

األســــواق لتــــوي الــــحم اشــــرات البحـــــوع التحقيقيــــة والدراســــات املســــهبة واملعمقــــة يف هـــــاا 
 .(842)املو وع
 

 العولمة عحقوق اإلنسان الثقاهية
ايـا اليهـا تكـون أك ـر إن حقوق اإلنسـان ال قافيـة، بالنسـبة إىل ، ـار العوملـة وتأ ري  هسألة:

تعقيـــداً وأكـــرب تصـــعيداً مـــن اجملـــاالت األبـــرة، فـــلن اجلـــدخ يف هـــا  أي: يف حقـــوق اإلنســـان 
ال قافيـــة و، ـــار العوملـــة اليهـــا، قـــاام الـــحم أشـــد  ـــا هـــو يف بريهـــا، فـــالقيم املتجـــارة يف نفـــ  

ا للعــام، اجملتمعــات وامل ــل املرتســية يف  ــمري الشــعوب هــي الــ  تشــكل ر يتهــا ولــدد نظريــ
 وهاا هو ما يتنان مع ، ار العوملة وأهدافها، ومن هنا تأيت أمهية ال قافة بالنسبة لق ية العوملة.
هـــاا وال  فـــحم أن املعاهـــدات الدوليـــة تؤكـــد الـــحم أن لإلنســـان ايـــق يف التمســـو ب قافتـــق 

، يعـين: اخلاصة، والتكلم بلغتق اخلاصة، والتجاهر بدينـق اخلـاص، واإلاـأن اـن ماهبـق اخلـاص
أن تكــون لــق بصوصــيتق ال قافيــة، وهــي تســتداي التبــاين مــع اخلصوصــيات ال قافيــة األبــرة، 
بســــب  ابــــتأي اللغــــة، أو الــــدين، أو املــــاه ، أو الســــألة، أو مــــا أشــــبق، وذلــــو يف إطــــار 
ال قافة والفكر، والحم مستوة الوطن واملنطقة، والتمدن واي ـارة، وبـري ذلـو، مـع أن العوملـة 

يم  قافة واحدة الحم كل أهل املعمورة، وهاا  ا ي ـري اخلـوي والقلـق لـدة الك ـري، ملـا تريد تعم
يــرون يف ذلــو مــن يديــد لليصوصــية، وباصــة مــن الــاين الكــون إمكانيــات كبــرية يف األمــور 

                                                           

 رب من مخسي حب ا يف املو وع.( منها كتاب: )االقتصاد الكوين ةو لوخ إىل احمللية( وهو حيتوة الحم ما يق824)
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 ال قافية ويستطيعون اربها تعميم  قافتهم الحم العام.
 

 هيمنة الثقاهة ااهريكية 
ا  لــق أن الغــرب يســعحم يف نشــر  قافتــق اــرب العوملــة، فمــ أً اارفــ   ــا يلــ م االنتبــ هسةةألة:

أمريكا بتفوقها الحم بقية الدوخ يف نسبة ما تصدأر  من مواد  قافيـة فكريـة، وترفيهيـة تنشـيطية، 
من نشرات وكت ، ومسرحيات وأفأم، وبرام  راديو وتلف يون، إىل حد أن صادرايا من ها  

النســبة إىل اجملــاالت األبــرة، فقــد ربــإ فــيلم واحــد مــن أفأمهــا املــواد تســبق مجيــع صــادرايا ب
مبلغــاً قــدر  الــحم مــا قيــل: أك ــر مــن بليــون دوالر أمريكــي، وهــاا مــا يــدفع أمريكــا أن تتعامــل 
وبلصــرار بــال ، مــع الســلع ال قافيــة معاملــة لتلــ  اــن بقيــة الســلع األبــرة، يعــين: إهنــا تعفيهــا 

 من فرا أية قيود متيي ية اليها.
هاا متاماً بالعك  من فرنسا ودوخ أبرة كفرنسا، فلهنا متلـو إمكانيـات ال بـأس  ـا يف و 

جماخ اإلاأم ال قايف والفكري، لكنها أ ع  من إمكانيات أمريكا والحم ا ـر ذلـو أصـبح  
 تلو الدوخ تعترب العوملة ال قافية بطراً كبرياً يهدد هويتها ال قافية وينارها بالاوبان والنسيان.

مشكلة العوملة ال قافية بالنسبة إىل العام ال الث، فلهنا أشد بطراً اليها من بريها، إذ أما 
ألمريكا وكالو للدوخ الصنااية الكربة، من اإلمكانيات والقدرات ال قافية مـا م يكـن لـدة 
العـــام ال الـــث شـــيء منهـــا، وهـــي مـــا جعلـــ  دوخ العـــام ال الـــث ســـريعة االنفعـــاخ ون و ـــع 

 ا.املستسلم و
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 إحصائياض عصرقام:

لقد ذكرت بع  املنظمـات الدوليـة، إحصـاايات يف جمـاخ الـربام  ال قافيـة وسـيطريا الـحم 
 األسواق احمللية لبلدان العام ال الث، فقالوا:

 إن مصر تستورد لربام  شبكايا التلف يونية:  لث إمجايل البث.
 ب ها التلف يوين. إن تون  واجل اار تستورد نص  هاا اإلمجايل املاكور من

وان لبنان تستورد من الربام  األجنبية مـا ي يـد الـحم ذلـو، حيـث تـرتاو  نسـبة مـا تب ـق يف 
 % من جمموع الربام  ال قافية والفكرية فيها.56% إىل 60تلف يوهنا بي 

 122شــركة إاأميــة هــي األوىل يف العــام، تــد بينهــا  100وإذا أحصــينا مــا يقــارب مــن 
األوىل يف جمــاخ نقــل املعلومــات  19يابانيــة، ومــن الشــركات  25أوروبيــة و 80شــركة أمريكيــة و

يابانيـــة، ويف قطـــاع اخلـــدمات  8أوروبيـــة بربيـــة و 49شـــركة أمريكيـــة و 15إىل اجلمهـــور هنـــاك 
 15أمريكيـــة و 15األوىل تــد  88املعلوماتيــة واالتصــاالت بعيـــدة املــدة ومـــن بــي الشـــركات 

شـــركة أمريكيـــة  19شـــركة هنـــاك  198 قطـــاع التجهيـــ ات ومــن يابانيـــة، ويف 1أوروبيــة بربيـــة و
 يابانية، ويوجد الباقي يف اسرتاليا وكندا وما أشبق.  41أوروبية بربية و 16و

ومن املعلوم: إن ها  التبعيـة ال قافيـة واإلاأميـة ت ـري خمـاوي الك ـريين يف منطقتنـا، وذلـو 
رتم مـــن حقـــوق اإلنســـان، وهـــو كـــالو، ألهنـــم يروهنـــا يـــدد هـــويتهم ال قافيـــة الـــ  هـــي حـــق  ـــ

 واخلوي منها يف  لق، والبد من العمل الحم تفادي أبطارها.
والاي ي يد من ها  املياوي هو: بهور ادة نظريات بربية متسـرأاة يف أاقـاب سـقو  
حــااط بــرلي يف أملانيــا، تؤكــد تلــو النظريــات الــحم انتشــار الليرباليــة اجلديــدة، وتفشأــي اي ــارة 

وتطال  بوجوب تعميمها لتشـمل العـام أمجـع، وتغطـي الـحم كـل اي ـارات املوجـودة الغربية، 
 فيها مجعاء.

وهــــا  النظريــــات وأشــــباهها، وإن م تســــتند إىل لليــــل مو ــــواي لكيفيــــة الن ااــــات الــــ  
ســوي لــدع تبااــاً يف القــرن اجلديــد، إالأ أهنــا أ ــارت يف أوســا  العــام ال الــث وبــي املســلمي 

مــن امليــاوي، ألهنــا صــدرت اــن جهــات معتمــدة وذات نفــوذ دابــل الغــرب، باصــة الك ــري 
تعك  ما تنطوي اليق سياسة اويمنة االستعمارية من نوايا سيية، ومـن اـداء شـديد لإلسـأم 
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 واملسلمي بل للبشرية واإلنسانية أمجعي.
 التناقض بين القول عالفعل

نفتـا  السياسـي واحـرتام حقـوق إن هناك مشكلة واقعية حقيقيـة، باتـ  تواجـق اال هسألة:
اإلنسـان يف اصــر العوملــة وهــي: أنأ النظــام الــدويل القـاام حاليــاً لــي  نظامــاً منفتحــاً باليــاً مــن 
االســتبداد، إذ توجــد فيــق دولــة اظمــحم واحــدة وم يكــن يف مقابلهــا دوخ اظمــحم أبــرة، ومــن 

أكها و قافتهــا الــحم الوا ــإ أن الدولــة العظمــحم تســعحم ســعياً ألن تفــرا قوانينهــا ومنــط اســته
العام أمجع، وهاا يوج  ابتأخ املعادالت األبأقية، وسيادة املعايري امل دوجة واالنتقااية يف 
مواجهــة ق ـــايا حقـــوق اإلنســـان، وتفـــاقم املشــاكل اإلنســـانية القاامـــة يف بلـــدان العـــام ال الـــث 

 واإلسأمية بصورة باصة الحم قدم وساق.
اســـتيدام حـــق التـــدبل يف مواجهـــة االنتهاكـــات احملليـــة ومـــن هنـــا تـــرة أمريكـــا م لســـن 

يقوق اإلنسان، وم ترفـق يف مسـلكها كدولـة اظمـحم، ففـي نفـ  الوقـ  الـاي تصـ  أطنـان 
املتفجـــرات الـــحم شـــع  أاـــ خ، تراهـــا تســـتيدم حـــق الفيتـــو يف جملـــ  األمـــن أك ـــر مـــن مااـــة 

 ــا، أو يوقــع اليهــا اقوبــة ومخســي مــرة حــي اآلن يمايــة إســراايل مــن أي قــرار يــدينها وينــدأد 
اارمة، نتيجة أاماوا الوحشية ومـااحبها  ـد الشـع  الفلسـطيين املسـلم، مـن ديـر ياسـي إىل 
ماحبـــــة قانـــــا، ومـــــروراً بتهجـــــري شـــــع  فلســـــطي، وحـــــرق قـــــرا ، واســـــتمراراً بـــــاحتأخ األرا ـــــي 

م ــل: التهديــد اإلســأمية، وانتهــاًء بالتهديــدات القاســية الــ  تف ــإ سياســة اليهــود العنصــرية، 
 بقتل األطفاخ وحرق الرتاب اللبناين بعد سرقة قسماً منق.

ولقد بهرت نف  املشكأت اآلنفة أي: مشكلة ابتأخ املعادالت األبأقية، ومع ـلة 
االنتقاايــة واملعــايري امل دوجــة أي ــاً يف كــل مــن البوســنة والصــوماخ وبورنــدي والشيشــان وأمــاكن 

 تان وما شا ها.أبرة ك رية من العام كأفغانس
ومــــــن الوا ــــــإ أن هــــــا  املشــــــاكل م تكــــــن يف العوملــــــة اإلســــــأمية املبتنيــــــة الــــــحم العــــــدخ 

 واإلنصاي، والقيم واألبأق.



 

 469 

 
 بين  المية حقوق اإلنسان عالعولمة

 هل لتل  العاملية يف جماخ حقوق اإلنسان ان العوملة؟  هسألة:
اجملاخ شيء خمتل  ان العوملة متامـاً،  أجاب بع  األبصاايي قاالي: إن العاملية يف هاا

 وذلو للفوارق التالية:
أواًل: إن العامليـــة يف جمـــاخ حقـــوق اإلنســـان ال تعمـــل الـــحم إهنـــاء دور الدولـــة، وال تســـعحم 
للتقليـل مــن شــأهنا، بــل العامليــة هــا  ت ــع الــحم الدولــة الت امــات معينــة، وهــي لتــا  إىل وجــود 

 دولة لتنفيا ها  االلت امات.
عين الحم العك  من العوملة ال  لـد مـن دور الدولـة وسـلطايا، كـي ي ـع  تـأ ري وهاا ي

 ايدود السياسية والسيادة الوطنية.
 انيــاً: إن العامليــة يف جمــاخ حقــوق اإلنســان تــداو لأنفتــا  الــحم اآلبــرين وتــأمر باألبــا 

أهـداي  ـددة، أو والعطاء معهـم، فلنـق كلمـا يـتم التعاهـد أو التوافـق بـي اجملتمـع الـدويل الـحم 
مفــــاهيم معيأنــــة، مقابــــل الت امــــات يقبلهــــا اجلميــــع، تــــأمر باملشــــاركة وتعــــاون الــــدوخ فيمــــا بينهــــا 

 لتطبيقق.
وهــاا أي ــاً الــحم العكــ  مــن العوملــة الــ  لــاوخ تســييد أو ــاع معينــة الــحم العــام أمجــع، 

 أي: إهنا تعتمد الحم التحوخ من اخلار .
ن العمــل مــن دابــل الدولــة الــحم تغيريهــا، لــالو تــرة مــ ًأ: إن االقتصــاديات  ــا ال اكــ

العوملـة أنـق البـد مـن العمـل مـن بـأخ املؤسسـات الدوليـة وال ـغو  اخلارجيـة مـن أجـل لويـل 
ها  االقتصاديات وإدماجها يف النظام العـاملي، ولـي  ااتمـاداً الـحم التحـوخ التـدريفي الـاايت، 

 ق.وهاا هو ابرتاق صريإ لآلبر، وسل  فا إ خلصوصيت
 ال ـــاً: إن العامليـــة يف جمـــاخ حقـــوق اإلنســـان معنـــا : االلتـــ ام باملفـــاهيم الـــ  أقرأهـــا اجملتمـــع 
الدويل إقراراً مـن بـأخ أك ـر مـن مااـة اتفاقيـة ومعاهـدة، وإاـأن ر ـي، وبيـان دويل، واـدأ مـا 

 جاء فيها من حقوق اإلنسان بأنق كل ال يتج أ وجممواة ال تتبعأ .
  من العوملة ال  تسعحم يف جماخ حقوق اإلنسان إىل تعميم مفهوم وهاا أي اً الحم العك

حقــوق اإلنســان يف  قافــة الدولــة األقــوة، والــ  هــي حاليــاً  قافــة أمريكــا الــ  تــ ام أهنــا رااــدة 
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 ال قافة الف لحم املؤهلة للهيمنة الحم العام كلأق، والحم مجيع ال قافات وبربم من أصحا ا.
 اإلسأم فتشتمل الحم النمو واالادهـار يف خمتلـ  جمـاالت اييـاة ولكن العوملة والعاملية يف

من دون ت رر أحد حيث تبتين الحم أس  إنسانية منهـا: قااـدة ال  ـرر وال  ـرار، وقااـدة 
 .(843)ال مان، وقاادة السلطنة

 
 بال  التلوث عالتضخم

  الــحم إن امليــات تلويــث البييــة الــ  أقلقــ  األوســا  العلميــة املســؤولة، ليســ هسةةألة:
الظـــاهر مـــن نتـــاا  العوملـــة يف نفســـها، وإمنـــا هـــي نتيجـــة اار ـــة مـــن ســـوء االحـــرتاا القـــانوين 
والصــنااي الــاي يشــجع الــحم انتهاكــق ماديــة العوملــة الغربيــة، وذلــو ألننــا تــد أن كــل املصــانع 
ــا يف  ســواء كانــ  يف العــراق أو اونــد أم يف بريطانيــا أو أمريكــا، فلهنــا مجيعــاً تســااد إىل قــدر مأ

 التلوع البييي.
ـــا أي ـــاً ليســـ  الـــحم  وكـــالو يكـــون حكـــم تصـــدير الصـــنااات األك ـــر تلوي ـــاً للبييـــة، فلهنأ
الظــاهر مــن نتــاا  العوملــة يف حــدأ ذايــا، وإمنــا هــي نتيجــة حاصــلة مــن جشــع التجــار، وطمــع 
الشـــركات الـــ  تشـــدأد  ماديـــة العوملـــة الغربيـــة، ومـــن  ـــع  قـــانون الرقابـــة الصـــنااية والتجاريـــة 

ملفرو ــة الــحم الصــنااة والتجــارة مــن جهــة العوملــة الغربيــة، وأمــا يف اإلســأم فقــد شــدد الرقابــة ا
 اليهما بواسطة معنويات اوملتق العادلة.

أما الت يم االقتصـادي والنقـدي فـلن نسـبة ميويـة منـق يكـون الـحم الظـاهر مـن نتـاا  منـو 
ي  يف نفســق مــن خمتصــات متطلبــات اإلنســان وتوســعها بصــورة اامــة، وهــاا النمــو والتوســع لــ

اوملــة دون أبـــرة، كمـــا إنـــق لـــي  يف حـــد ذاتـــق مـــن بصـــاا  جمتمـــع دون ،بـــر، وذلـــو ألن 
ايـــادة متطلبـــات الفـــرد أينمـــا كـــان مســـكنق وموطنـــق ومهمـــا كـــان صـــنفق وجنســـق، هـــي إحـــدة 
أســـباب الت ـــيم مـــن بـــري أن يقتصـــر الـــحم اوملـــة دون أبـــرة، ولكـــن املاديـــة الصـــرفة للعوملـــة 

الـحم تشـديد ، بينمـا املعنويـات املوجـودة يف العوملـة اإلسـأمية لـدأ منـق وتقلصـق  الغربية تسـااد
 إىل أد  درجايا املمكنة.

وأمــا البطالــة يف اجملتمــع اإلســأمي، أو البطالــة امومــاً يف كــل اجملتمعــات، فجــ ء منهــا قــد 
                                                           

 أي الناس مسلطون الحم أمواوم وأنفسهم. (821)
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ـــرتبط بـــالتطور الســـريع لآللـــة ولكـــن معظـــم البطالـــة نتيجـــة القـــواني الكابتـــة ل نظ مـــة الغربيـــة ت
والشرقية ال  أبات اجملتمعات تطبقها، وهـي بـري املوجـودة يف اإلسـأم، فـلن حريـة العمـل يف 

 اإلسأم أك ر بك ري  ا هو يف بري اإلسأم.
هاا وال  فحم أن تعري  البطالة  تل  يف اجملتمع اإلسـأمي انـق يف اجملتمـع الغـر ، فربـة 

الغـر  ااطلـة اـن العمـل، بينمـا يف النظـام اإلسـأمي ال يعتـرب  قد يعتربها النظـام م ًأ ـ  البي  ـ 
ربــة البيــ  ااطلــة اــن العمــل، بــل إن املهــا هــو: إدارة البيــ ، وتربيــة األبنــاء وإســعاد الــ و ، 
وهاا من أف ل األاماخ وأمجل املشابل الأاق حباوا الـاي اكـن للمـرأة أن تعملـق أو تشـتغل 

   أي اً مرااية للموااين الشراية.بق، مع إمكان أن تعمل بار  البي
هـــاا وقـــد أبـــا بعـــ  الكتأـــاب بنقـــد العوملـــة ايدي ـــة، ونســـبوا مشـــاكل اإلنتـــا  والتصـــنيع 
وبهور اآللة ايدي ة، والتلـوع البييـي املـدمأر والبطالـة اوادمـة، إىل أنـق جـ ء مـن إفـرااات العوملـة 

ذايا كان  موجودة قبل العوملة  ايدي ة وذلو من دون االلتفات إىل أن ها  املشاكل يف حدأ 
ب من طويل، وإن أسبا ا االقتصادية أو القانونية أو ايكومية معروفة سلفاً كما أو ـحنا، فـلن 
نسبة ميوية مرتفعة منها، ناشية من القواني الو عية الكابتة ال  قننهـا الغـرب، وسـارت اليهـا 

أم الـ  تفسـإ اجملـاخ يريـة العمـل كافة حكومات العام، وال  هي الحم بـأي قـواني اإلسـ
والتجـارة بالشـكل املفيــد للمنـت  واملسـتهلو، فــلن نظـام اقتصـاد  قــاام الـحم األبـأق والعقــل، 

 والقسط والعدخ.
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 العولمة عحقوق اإلنسان االقتصادية

لقد قاخ الك ري من برباء االقتصاد مبشرين: بـأن يف بـل العوملـة اجلديـدة، ولريـر  هسألة:
اف  والتسـابق، سـيتم توجيـق املـوارد البشـرية واملاديـة إىل املواقـع اإلنتاجيـة، أي: إىل مـا قوة التنـ

هــو معـــروي باالجتـــا  الكفــؤ لأقتصـــاد،   يرتتـــ  الــحم ذلـــو ت ايـــد مســتمر يف حركـــة اإلنتـــا  
 والحم الصعيد الدويل والعاملي  ا يلك حاجيات البشر بشكل أف ل وصورة أمجل.

االقتصــاد والعوملــة االقتصــادية، لكــن الــاي حــدع يف بــل العوملــة هــاا هــو مــا قالــق بــرباء 
الغربية بارجاً هو اك  ذلو، فقد اجتق العـام ةـو اسـتقطاب شـديد يف الفقـر املـدقع، الـاي 
اتســع  داارتــق بصــورة رهيبــة، وراحــ  تلــتهم بلهوايــا الك ــري مــن ســكان املعمــورة، فقــد أصــبإ 

ب  ما يقرب من بليون إنسان، وأصبإ بليونان ،بـران مـن اليوم يعاين من اجلوع وحينأ للقمة اخل
 الناس يعانون من سوء التغاية ويينون من ،المها و، ارها.

هــاا وقــد اجتــق القســم اآلبــر مــن العــام اليــوم إىل تركيــ  شــديد يف ال ــروة وتكــدي  أامــحم 
 ـاً، فـلن ل مواخ، وذلو الحم مستوة الدوخ ومستوة األفـراد معـاً، ودابـل الدولـة الواحـدة أي

ــ  ســكان العــام الــاين يعيشــون يف أالــحم البلــدان دبــًأ، وأك ــرهم مــورداً،  مــا يقــرب مــن مخا
 حيصلون الحم ما يلي: 

 % من االست مارات األجنبية املباشرة.68
 % من صادرات العام.84
 % من النات  اإلمجايل.86
 % من بطو  اوات  يف العام.12

ـ  السـكان الـاي ن يعيشـون يف أشـد البلـدان فقـراً وأبف ـهم دبـأً بينما ما يقـرب مـن مخا
 % فقط من النات  اإلمجايل العاملي.1حيصلون الحم 

 هاا الفرق الطبقي الكبري يرجع لعدة اوامل أمهها هو ما يلي:

 العاهل ااعل:
اندرا  العوملة الغربية ل  هيمنة األسواق وسيطرة السوق الحم امليـة العوملـة، واسـتغأوا 
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إ مهما كان مصدر ، من بري احرتاا ملا يعكسق ذلـو مـن ، ـار جانبيـة الـحم حقـوق ل يادة الرب
 اإلنسان وكرامتق.

و يف هـاا اجملــاخ صــدر تقريـر التنميــة البشــرية املنتشـر قبــل اــامي يقـوخ: )إن اآل ــار اجلــاارة 
ت املرتتبة الـحم العوملـة، الـ  توجههـا األسـواق ويوجههـا لقيـق الـربإ، أوسـع وأامـق مـن البيانـا

املاكورة أاأ  واإلحصاءات امل بورة ،نفاً حيث إهنا مت  مجيـع جوانـ  حيـاة اإلنسـان ولـد   
 كرامتق(. 

هاا وي ي  التقرير قااًأ: )إن الرااية الـ  مت ـل قلـ  التنميـة البشـرية بـري املراـي، مهـددة 
غوطاً الحم مـا باإلحبا  واالهنيار، وذلو ألن السوق العاملية التنافسية املوجودة اآلن تفرا  

يل م اماخ الرااية من وق  وموارد وحواف ، وهي أاماخ بدوهنا الينتعا األفراد، ومن املمكن 
 بل احملتأم أن ينهار التماسو االجتمااي باهنيار الرااية املطلوبة(.

  إنأق  ا ال شو فيق أن سوي تؤ ر ها  األو اع امل رية، الحم تراكم القدرات اإلنسـانية 
 كدسها ال  تعترب اآلن أهم للتنمية من تراكم رأس املاخ وتكدأسق.للمجتمع وت

 

 العاهل الثانس:
ســيطرة التطــور التقــين والفــين الــحم جمــاالت العمــل والعمالــة، وبهــور اآلالت املتطــورة الــحم 
الســــاحة، املــــوفأرة للوقــــ  واجلهــــد اإلنســــاين، األمــــر الــــاي داــــا املشــــاريع العمأقــــة الــــ  تطبــــق 

فــين والتقنيـــات إىل إلغــاء الوبـــاا  أك ــر مـــن إيفادهــا، واىل إجـــراء امليـــات أســالي  العمـــل ال
ـ وذلــو باســتمرار الــحم نطــاق واســع ويف خمتلــ  الشــركات   تصــفية اماليــة ـ إن صــإ التعبــري

العمأقة، ومعلوم أن هكاا تصفيات تؤدي إىل إلغاء ك ري من الوباا ، وإىل بف  مـدها 
 ملة.يف انصر العمل وتقلي  األيادي العا

مـــ أً يف أمريكـــا وقبـــل مخســـة أاـــوام صـــدر اـــن منظمـــة العمـــل الدوليـــة تقريـــر ســـنوي اـــن 
العمالــــة لعــــام واحــــد يقــــوخ:   الق ــــاء بالفعــــل الــــحم مــــا يقــــرب مــــن مليــــوين وبيفــــة يف قطــــاع 
الصنااات التحويلية، بينما كان قبل اشرين ااماً تقريباً يعمل  ا مااـة واشـرون ألـ  اامـل، 

بعد اشر سنوات إىل اشرين أل  اامل فقط، مع إهنـم كـانوا ينتجـون  ولكن ايف  اددهم
 نف  القدر من املنتجات بأ ايادة وال نقيصة.
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ومـــن املعلـــوم: إن هـــاا التيفـــي  إذا م يـــوفر أامـــاال بديلـــة ســـوي يـــؤدي إىل نتـــاا  بـــري 
 مــودة، م ــل حصــوخ جــيا مــن العــاطلي، وم ــل لفــي  أجــور ومرتبــات العمــاخ واملــوبفي، 

 م ل تقل  الك ري من امل ايا وايقوق ال  كانوا حيصلون اليها من قبل، وبري ذلو.و 
 

 العاهل الثالث:
ت يم األربا  لصا  أفراد معدودين، فلن األربا  اياصلة ان التقـدم التقـين الفـين، كـان 

بينما  يف السابق يتقا ها مجيع العاملي يف االقتصاد القومي، مع ابتأي النسبة فيما بينهم،
األربا  اياصلة ان ال ورة العلمية والقف ة الصنااية اليوم يتقا ها ادد قليل جـداً مـن األفـراد، 

 وهم رجاخ اإلدارة العليا، ومحلة األسهم، وامأاخ املعرفة والتقنيات فقط.
ومــــن الطبيعــــي حينيــــا أن ينــــت  ذلــــو ايــــادة مســــتمرة يف طبقــــات مــــا لــــ  بــــط الفقــــر، 

 وتركي  ال روة يف أيدي طبقة قليلة من الناس. ويميا ها  الطبقات،
ومن هنا ات إ أنـق إذا كانـ  حقـوق اإلنسـان السياسـية واملدنيـة قـد اسـتفادت نسـبياً مـن 

ـ فـلن حقـوق اإلنسـان االقتصـادية واالجتماايـة   اصر العوملة الغربية ـ كمـا سـبق  اإلشـارة إليـق
 بي اجأت ال روة واالقتصاد.م تأبا نف  القدر من االهتمام، بل أصبح  مه ومة 

نعم إن من حق اإلنسان أن يتيل  من الفقر، ويتنعم  ا أنعم اهلل تعاىل اليق يف اييـاة، 
ويعــيا وســط جمتمــع متــواان، ال جمتمــع طبقــي مت ــارب، ويف أجــواء ســليمة يســودها العــدخ 

دالـــة والقســـط، ال أجـــواء ســـقيمة يـــرتاق  فيهـــا شـــبإ الظلـــم واجلـــور، ولـــالو ســـوي تظـــل الع
االجتماايــة وتــواان اجملتمـــع قيمــة مــن القـــيم، الــ  ينبغــي للمجتمعـــات الدوليــة االاتصــام  ـــا، 
فتواان اجملتمع والعدالة االجتمااية أمر  روري إليفـاد االسـتقرار ايقيقـي وإرسـاء األمـن، وهـو 

 أي اً شر  أساسي إلقامة جمتمع متواان ومتعادخ. 
 ية.وهاا كلق متوفر يف العوملة اإلسأم
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 ال لملكية الدعلة
إن هنــاك شــبهة اقتصــادية تقــوخ: إن كــل تغيــري يف شــكل ملكيــة وســاال اإلنتــا   هسةةألة:

لصــا  امللكيــة اخلاصــة، تســب  ايــادة البطالــة، وهــاا لــي  أك ــر مــن شــبهة، إذ هــو أمــر بــري 
 ابـــ ، بـــل هـــو أمـــر بـــري صـــحيإ، وذلـــو ألنـــق لـــو كـــان كـــالو ملـــا فشـــل النظـــام االشـــرتاكي 

صــاد الشــيواي وأدأة إىل ســـقو  االلــاد الســـوفي  العمــأق، الـــاي كــان قـــد تربـأـع الـــحم واالقت
ملكية الدولة والقطاع العام، وألغحم امللكية الشيصية والقطـاع اخلـاص، فـلن اخلـرباء السياسـيي 
واالقتصاديي يؤكدون الحم أن من أهم اوامل سقو  االلاد السوفي  وفشلق يف كل اجملـاالت 

لكيـــة اخلاصـــة لوســـاال اإلنتـــا  إىل صـــا  امللكيـــة العامـــة، وكـــان فشـــل االقتصـــاد هـــو تغيـــري امل
الشيواي والنظام االشرتاكي، وسقو  االلـاد السـوفي ، جتربـة ميدانيـة حيأـة ات ـإ مـن بأوـا 

 حكمة اإلسأم يف تقرير  امللكية الشيصية، واحرتامق وا أاا احرتام.
والقطاع اخلاص  ا ي يد يف البطالة و ع  اإلنتـا  إذن: فلو كان نظام امللكية الشيصية 

وقلة اإلبداع، ألنكـر  اإلسـأم وم يقـرأ ، ولتوجأـق االقتصـاد اإلسـأمي إىل تشـجيع القطـاع العـام 
ـ بــدالً مــن التأكيــد الــحم ايريــة االقتصــادية   وملكيــة الدولــة ـ كمــا يســمحم يف العــري ايــديث

 لقطاع اخلاص.والتجارية، واحرتام امللكية الفردية وا
ومن جان  ،بـر تـد أن أي تغيـري يف ملكيـة وسـاال اإلنتـا  مـن القطـاع اخلـاص وامللكيـة 
الشيصية، إىل القطاع العام وملكية الدولة، سيغري مـن قـوة العمـل ويـؤ ر يف أسـالي  اإلنتـا  

بـالظروي  ال  الة، الماً بأن قانون التغيـري هـاا ال  ـت  بالعوملـة بقـدر مـا  ـت  سلبيا  تأ ريا 
احمللية، والتغريات ال قافيـة واإلداريـة، والسياسـية واالجتماايـة املرافقـة لـق، بـل إنـا تـد أن ارتبـا  
االقتصــاد اإلســأمي بالســوق العامليــة، أو بــأي نــوع مــن أنــواع االقتصــادات األبــرة، ســيوج  

 النمو واالادهار وادم البطالة.
الــدام املــايل والنقــدي، أو الســلعي  كمــا إن الــدام ايركــي للســوق، مــع قطــع النظــر اــن

والفــين، الــاي يفر ــق الســوق املتحــرك للعناصــر االقتصــادية املرتبطــة بــق، فــلن الــدام هــاا يعيــد 
للســوق حيويتــق مــن جديــد، وهــو الــاي رأينــا  قــد حــدع بالفعــل انــدما اهنــار اقتصــاد كــل مــن 
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ــــلن اليابــــان وكــــالو أور  ــــ أع: كوريــــا ومالي يــــا وإندونيســــيا، ف وبــــا دامتهــــا بســــراة، الــــدوخ ال
 فاستعادت تلو األسواق حركتها ونشاطها ووق  اقتصادها للمرة ال انية منتصباً الحم قدميق.

 
 التخلف االقتصادي لماذا؟

إن التيلــ  االقتصــادي هــو بالدرجــة األوىل نتيجــة اإلاــراا اــن مــنه  الســماء  هسةةألة:
التيل  االقتصادي يف اجملتمـع  يف االقتصاد، ومنق يعري أن ما يقاخ ان العوملة: بأهنا تسب 

واألمــة، فلــي  هــو بصــحيإ، وان كانــ  العوملــة الللــو مــن تــأ ري وــا فيــق، وذلــو ألن حلقــات 
الـرتابط بــي صــنااة ايديـد مــ أً وصــنااة الــنفط لـو وجــدا معــاً يف بلــد مـن البلــدان فلهنــا تــرتبط 

 وخ األبرة.بالسوق العاملية، وال تقتصر الحم الدوخ اإلسأمية وبريها من الد
بــل اكــن القــوخ: بــأن التيلــ  االقتصــادي املشــهود لــي  هــو بعــد اإلاــراا اــن مــنه  
الســـماء إالأ نتيجـــة صـــراع الـــدوخ الصـــنااية الكـــربة الحتـــواء األســـواق العامليـــة، وذلـــو قبـــل أن 
توجــد العوملــة، فلهنــا حصــيلة املــؤمترات ال ناايــة والعامــة، واملؤسســات التجاريــة املتولــدة مــن تلــو 

ؤمترات، م ــل املنظمـة العامليــة للتجـارة، وبريهــا مــن املنظمـات االقتصــادية األبـرة وذلــو مــع املـ
 قطع النظر ان األبعاد اإلنسانية واألبأقية فيها.

كما انق اكن أن ينس  أي لل  اقتصادي ملمـوس يف األوسـا  العامليـة م ـافا إىل مـا 
واء األســـواق، إىل ســـوء اإلدارة ذكـــر مـــن: اإلاـــراا اـــن مـــنه  الســـماء، وصـــراع الـــدوخ الحتـــ

االقتصــادية وتردأيهـــا، أو فقــدان املـــواد األوليــة وقلتهـــا، إذ هــي مـــن مقومــات حيويـــة االقتصـــاد، 
 ومنوأ  واادهار  كما هو وا إ.
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 صسباب ع هسّبباض

هناك شبهة اقتصادية أبـرة تقـوخ: إن العوملـة تكـون سـبباً يف تصـدير الصـنااات  هسألة:
ييــة إىل البلـدان الناميــة، فهـو ـ كمـا ســبق  اإلشـارة إليــق ـ أمــر يـرتبط بفقــدان األك ـر تلوي ـاً للب

الرقابـــة الصــــنااية الصــــحيحة، و ــــع  القــــانون الصـــنااي الــــدويل واــــدم اشــــتمالق إىل مبــــادئ 
إســـأمية إنســـانية م ـــل )مبـــدأ ال  ـــرر وال  ـــرار(، وال ربـــط لـــق بالعوملـــة يف اجلملـــة، فـــلن تلـــو 

  اً ال للو من تلوع بنفسها.الدوخ الدااية للعوملة أي
م ًأ: جنون البقر يف أوروبا الاي أدة إىل اخللل االقتصادي حيث   إتأي املأيي من 

 البقر احملتمل إصابتق  اا املرا.
وم ــل: تلــوع الــدجا  يف هونــ  كونــ  الــاي أدة أي ــاً إىل إتــأي املأيــي مــن الــدجا  

 الصنااية واإلنتاجية يف كل من البلدين.املصاب وقد   إتأفها بأمر من الرقابة 
واليـــق: فـــلن التلـــوع ذاتـــق هـــو أحـــد إفـــرااات التطـــور الصـــنااي يف كـــل بلـــد مـــن البلـــدان، 
واليتوقـــ  الـــحم العوملـــة ايدي ـــة، أو العوملـــة االقتصـــادية، وان كـــان ال يبعـــد تـــأ ري ســـقم العوملـــة  

 جم التلوع وقلتق.كالعوملة الغربية، وصحتها كالعوملة اإلسأمية، يف اادياد ح
 تراجن صهمية النف 

ـــنفط وهبـــو  أســـعار ، فهـــل هـــاا نتيجـــة العوملـــة  ومـــن الشـــبهات األبـــرة: تراجـــع أمهيـــة ال
 االقتصادية؟

% للعوملــة، 100إن تراجــع أمهيــة الــنفط اإلســأمي وهبــو  أســعار  هــو أمــر بــري با ــع 
د الـبأد اإلسـأمية، وإمنا هو با ع بع  الشيء لقانون العرا والطل  وملؤامرات ااملية  ـ

ومــن الوا ــإ لــدة اجلميــع: إن العــرا كــان وال يــ اخ أك ــر بك ــري مــن الطلــ  املوجــود الــحم 
الســاحة العامليــة، وتبعــاً لك ــرة العــرا املؤديــة إىل تراجــع أمهيــة الــنفط اإلســأمي، تراجــع ســعر 

سة نفطية النفط وتدين قيمتق أي اً، كما أشارت إىل ذلو منظمة األوبو، ال  هي أكرب مؤس
ت م الدوخ اإلسـأمية وبريهـا  ـا فيهـا الـدوخ الداايـة للعوملـة، حيـث قـد اارت ـ  الـحم تـدين 
ســعر الــنفط إىل مســتويات بســيطة، واارتفــ  بأنــق م يعــد للــنفط أي ســلطة نافــاة كالســابق، 
وذلــو منــا ســني حــرب اخللــي  األوىل، يعــين: قبــل جمــيء العوملــة إىل الســاحة، واطرداهــا الــحم 
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 .األلسن
كمـــا ينســـ  هـــاا الرتاجـــع يف األمهيـــة والقيمـــة مـــن جانـــ  ،بـــر إىل تـــوفر وســـاال الطاقـــة 

 البديلة للنفط يف العام، كالطاقة املستفادة من الشم  أو املاء، أو ما أشبق ذلو.
 ارتفاع هواتير الغها  عها صشبه

ليـــــة ومـــــن الشـــــبهات املطروحـــــة أي ـــــاً مـــــا يشـــــاهد مـــــن ارتفـــــاع فـــــواتري الغـــــااء واملـــــواد األو 
والصنااات ال قيلة، لكنق أي اً ال يرجع كلأق إىل العوملة، وذلو ألن هاا االرتفاع إمنا هو بـلااء 
ارتفاع الدبل الفردي، وما ذلو إالأ  ريبة من  ـراا  التطـور، وحاجـة مـن حاجيـات الدولـة 

 ها.للنمو الصنااي والتقين، وال  مت ل بدورها حاجة اإلنسان يف تلو الدولة ال  يعيا في
هاا وال  فحم: إن فواتري الغااء مرتفعة أساساً يف دوخ العوملة نفسها أي اً وذلو من قبـل 

 جميء العوملة.
واليـق: فـلن الـداوة ألي وحـدة اقتصــادية، ال اكـن أن تقـوم إالأ إذا تـواان الـدبل القــومي 

املشاكل النامجـة مع مستويات املعيشة واملصروي اليومي، فعدم التواان امليل بايياة اليومية، و 
انــــق، إمنــــا بهــــرت مــــن اإلاــــراا اــــن ذكــــر اهلل تعــــاىل، ومــــن اــــدم تطبيــــق قــــواني الســــماء يف 

عهن ص رب  ن ذكري ههن له هعيشًة  نكاً االقتصاد، قاخ سبحانق: 
(844). 

وال بأس باإلشارة هنا إىل أن الشـركات العمأقـة متعـددة اجلنسـيات ودوخ العوملـة نفسـها، 
ري هـــا  إىل ارتفـــاع ســـعر الـــنفط، املتعمـــد مـــن قبـــل منظمـــة األوبـــو، وقـــد تنســـ  ارتفـــاع الفـــوات

حـــدع هـــاا االرتفـــاع ألوخ مـــرأة قبـــل مـــا يقـــرب مـــن  أ ـــي اامـــاً، وذلـــو انـــدما  أ رفـــع ســـعر 
الربميل الواحد إىل  عفي مرة واحـدة، ولكـن هـا  النسـبة بـري صـحيحة، فـلن الـنفط اخلـام ال 

ــــل هــــو  ــــة ب ــــاع اليــــوم بقيمتــــق الواقعي ــــو بك ــــري مقابــــل الت ــــيم املوجــــود، واالرتفــــاع يب دون ذل
 امللحوظ.
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 العولمة االقتصادية عالخوف هن ا

ليس  العوملة االقتصادية الغربية وتبعايا السيية أصبح  خميفـة للمسـلمي فقـط،  هسألة:
ي، بــل حيــث إنأ الطبيعــة املاديأــة البحتــة، املنطويــة اليهــا تيــار العوملــة االقتصــادية ك ــرية امليــاو 

أبــا اخلــوي منهــا يتســرب يف أوســا  امل قفــي واملفكــرين املســتقبليي حــي مــن نفــ  أمريكــا 
 .أي اً 

ومــن الوا ــإ إن الظــام يصــبإ  ــحيأة لطيشــق الــحم طــوخ املــدة، إذ ال شــو يف أن هــا  
القـــوأة  ـــاا الشـــكل تـــدمأر القـــيم اإلنســـانية، وامل ـــل األبأقيـــة، وليـــي األنانيـــات والعـــداوات، 

 التنكر وه اة الاات أمام القوة ال  يطلقها هاا التيأار. وتؤدي إىل
وقــد بهــر للعيــان كيــ  أنأ هــاا التيــار املعــارا أبــا ينمــو حــي يف دابــل أمريكــا وأوروبــا 

 واليابان، وهو يرتب  بالعوملة االقتصادية الغربية الفرصة املناسبة للق اء اليها.
م أشــــــدأ مــــــن يــــــوم الظــــــام الــــــحم يــــــوم املظلــــــوم الــــــحم الظــــــا»نعـــــم يف ايــــــديث الشــــــري : 

 ، كما قرأنا ذلو يف التاريو البعيد، ورأينا  يف العهد القري .(849)«املظلوم
و ا رأينا  يف اصرنا القري : لطم االلاد السوفي  وسقوطق مـع أهنـا كانـ  دولـة كـربة، 

 وقوأة اظمحم، وهاا هو نتيجة الظلم وخمالفة الفطرة اإلنسانية.
ريو البعيد: أنق كي  بس  اهلل بقارون وأموالـق، وأبـرق فراـون ورجالـق؟ و ا قرأنا  يف التا

وكيــ  أن بــين ااميأــة اابيــدوا وقاتلــوا؟ وكيــ  نابشــ  قبــورهم وأحرقــ  اظــامهم وذري رمادهــا يف 
 اوواء؟ وكالو يكون مصري الظاملي.

 هن تبعاض العولمة االقتصادية الغربية
بانقـــاً وبييـــة  ـــابطة، الـــحم إ ـــر السياســـات  لقـــد أنتجـــ  العوملـــة الغربيـــة  يطـــاً  هسةةةألة:

املتياة والربام  املفرو ة مـن ِقبـل مـا يسـمونق  ؤسسـات العوملـة الدوليـة، م ـل املنظمـة العامليـة 
للتجارة، والبنو الدويل، وصندوق النقد الدويل، ومؤسسات مالية دولية أبـرة، كهييـة املعونـة 

يف البلــدان اإلســأمية جمــرد التطبيــق ايــريف ملــا األمريكيــة وبريهــا  ــا أصــبح  مســؤولية الدولــة 

                                                           
 .421هن  البأبة: قصار ايكم:  (829)



 

 416 

ــــق الشــــركات متعــــددة اجلنســــيات حــــي تســــت مر يف البلــــدان  ــــو املؤسســــات، وتتطلب تفر ــــق تل
 اإلسأمية.

إن الدولة يف بلدان العام ال الث أصبح  تعمل اليوم جمـرد إدارة ل امـة االقتصـادية، ألن 
، يعــــين: جتنــــ  تصــــااد تــــراكم الفــــاا  املتنــــامي إدارة األامــــة االقتصــــادية يف منطــــق الرأ اليــــة

للرأ ــاخ بــري املســت مر، أو مــا اكــن اســت مار  لتوســعة النظــام اإلنتــاجي،  ــا يكشــ  اــن أن 
ـــرأس املـــاخ،  ـــر التبـــادخ التجـــاري، والتـــدفقات العامليـــة ل سياســـات العوملـــة االقتصـــادية: مـــن لري

يســ  إال أمــوراً ابتكرهــا النظــام الرأ ــايل والنســ  العاليــة للفوااــد، وتنــامي الــديون اخلارجيــة، ل
العـــاملي، لصـــيانة هـــاا النظـــام مـــن الفشـــل حـــي وإن كـــان ذلـــو الـــحم حســـاب البلـــدان الناميـــة 

 وحرمان شعو ا الفقرية.
وال بأس هنا باكر أهم التبعات ال  لصل اليهـا البلـدان االسـأمية مـن وراء العوملـة كمـا 

 ذكرها بع  اخلرباء وهحم كما يلي:
 

 لتبعة ااعلى:ا
إن العوملــــة الغربيــــة تغــــري  قافــــة االســــتهأك وتبــــدخ منطهــــا يف البلــــدان اإلســــأمية إىل منــــط 
االســتهأك يف البلــدان الغربيــة، وإىل ك ــرة البــال بــري الــأام، وهــو يــؤدي إىل اســتن اي املــوارد 

ت الغنيــة، املاليــة يف البلــدان اإلســأمية، م ــافاً إىل ت ييــ  وجهــة الطلــ  وباصــة انــد الطبقــا
ال  تتمي  ان بريها من طبقات اجملتمع  وايتها القتناء كل ما هو مستورد، ورببتها يف جل   
كل ما هو بايل ال من، وها  الصفة اند ها  الفية االجتمااية، شااعة بي الرجاخ والنسـاء، 

يف الغـرب، ورااجة بي الصغار والكبار، بأ فرق بي شراء ،بر األايـاء مـن املأبـ  املصـنواة 
وبــي اقتنــاء أحــدع أنــواع الســيارات، وأجهــ ة االتصــاخ، وأجهــ ة اياســوب، وأدوات التســلية، 
م افاً إىل ت يي أركان املن خ وأرجاء البي  بالتحفيات الكمالية الغاليـة الـ من، واقتنـاء كـل فـرد 

مـن دون حاسوب وجهاا تلف يون وهات  وأجه ة تسلية أبرة  من أفراد األسرة سيارة وجهاا 
 حاجة إليها وبأ أي مربر.

 التبعة الثانية:
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إن العوملــة الغربيــة تســب  ت ــا خ أمهيــة الــنفط اإلســأمي، كمــا نــرا  اليــوم مت ــااأً ويبــاع 
دون ئنـــق الـــواقعي،   يســـرتجعون هـــاا القليـــل ئنـــاً ل ســـلحة الـــ  تبـــاع الـــحم املســـلمي ليقتـــل 

اال للـــنفط بســـب  التقـــدم العلمـــي والتطـــور بع ـــهم بع ـــاً، م ـــافاً إىل  ـــاولتهم اكتشـــاي بـــد
 الصنااي، وقد أشرنا إىل جوان  من البحث يف كتاب )ماذا بعد النفط؟(.

 

 التبعة الثالثة:
إن العوملــة الغربيــة تــؤدي إىل ركــود الصــنااات التحويليــة والتبديليــة يف البلــدان اإلســأمية، 

الـ من، فتفتقـد بسـببق القـدرة الـحم وذلو الاتمادها الحم السياسـات ايماايـة لفـرتة طويلـة مـن 
 املنافسة.

 التبعة الرابعة:
إن العوملـــة الغربيـــة تنـــت  ارتفـــاع فـــاتورة الغـــااء املســـتورد للبلـــدان االســـأمية، وذلـــو لتحريـــر 

 جتارة املواد الغاااية من سياسات الدام للصادرات يف دوخ املرك .

 التبعة الخاهسة:
يف البلــدان اإلســأمية، وذلــو بتصــدير الصــنااات  إن العوملــة الغربيــة تســبأ  تلــوع البييــة

األك ر تلوي اً للبيية من املرك  إىل بلدان العام ال الث، وبتصدير الصنااات الطالبة ك افة االيـة 
 يف اليد العاملة مكان الك افة العالية لرأس املاخ.

 التبعة السادسة:
طين، وهـو يـؤدي إىل التيلـ  إن العوملة تسب  فقدان الـرتابط بـي قطااـات االقتصـاد الـو 

 االقتصادي يف البلدان اإلسأمية.
مــ ًأ: يصــبإ ارتبــا  قطــاع الفحــم ايجــري يف بلــد مــا بــاملرك ، أقــوة مــن ارتباطــق بقطــاع 
الـــنفط يف نفـــ  البلـــد، وهـــو نفســـق يكـــون ارتباطـــق بالســـوق العامليـــة للـــنفط بـــاملراك  أك ـــر مـــن 

 تق، وهكاا يف بريها.ارتباطق بقطاع ال رااة احمللي يف البلد ذا
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 التبعة السابعة:
إن العوملـــة تســـب  يف بعـــ  البلـــدان اإلســـأمية ك ـــرة البطالـــة وت ايـــدها، ألن تغيـــري ملكيـــة 
وســاال اإلنتــا  إىل امللكيــة اخلاصــة الــحم الطريقــة الغربيــة، ينــت  اــدم تــواان العــرا والطلــ ، 

 باادياد األوخ وقلة ال اين.

 التبعة الثاهنة:
قلــــ  قســــما كبــــرياً مــــن املنتجــــي املباشــــرين يف البلــــدان اإلســــأمية إىل العامــــل إن العوملــــة ت

املــأجور وبعبــارة وا ــحة جتعــل دبلهــم يعتمــد الــحم الســوق فقــط، مــن دون الــاذ اإلجــراءات 
التأمينية العرفية، واالجتمااية القانونية، ال  ت من للفرد حقأاً مالياً يف دبل ما، وذلو بغـ  

 السوق وتقلبايا.النظر ان ااتبارات 

 التبعة التاسعة:
مـــن الوا ـــإ إن ت ايـــد اـــدد الســـكان ســـريع يف البلـــدان اإلســـأمية وذلـــو لتحـــري  نـــك 

الحم ك رة التناسل والتوالد، وهو من أهم أسباب قوة األمـة اإلسـأمية، وقـد أكـد  اإلسأم
الغنيــة، ولكنهــا مفقــودة اإلســأم أي ــاً الــحم االهتمــام برتبيــة الناشــية وت قــيفهم بال قافــة القر،نيــة 

اليوم بي املسلمي فيل م إرجااها، ويف نظام العوملة الغربية يظـل هـاا ايجـم الكبـري مـن الكتـل 
البشـــرية يعمـــل ويكـــد ، وينـــت  ويســـتهلو، لكـــن يف بـــل شـــرو  رأ اليـــة كأســـيكية أو شـــبق  

 تق وترفيق ايشق.كأسيكية  روماً من امل ايا اإلسأمية ال  أمر اإلسأم  ا لت مي سعاد
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 التبعة العاشرة:
مــــن املؤســــ  أن أمنــــا  اإلنتــــا  يف البلــــدان اإلســــأمية املعاصــــرة م تكــــن وفــــق االقتصــــاد 
اإلســأمي، ولــي  وــا منــط موحــد يعــربأ اــن االقتصــاد الــاي جــاء بــق القــر،ن الكــرم والروايــات 

واالادهار وبي العـدخ  الشريفة الاي هو أف ل اقتصاد ارفق العام، حيث إنق يفمع بي النمو
والقسط، بل وا أمنا  متعددة، م ل منط اإلنتا  الرأ ايل، ومنط اإلنتا  ما قبل الرأ ايل ومنط 
اإلنتا  بري الرأ ايل، ويف بع ها منط اإلنتا  شـبق االشـرتاكي، أو شـبق الشـيواي، فـلن العوملـة 

الرأ اليـة، وتصـفية مجيـع شـروطها، االقتصادية الغربية يدي إىل تصفية كل أمنا  اإلنتا  بـري 
حي يسود منط اإلنتا  الرأ ايل الغر  وحد ، وتسود شـروطق وحـدها وإن كـان الـحم حسـاب 

 اآلبرين.
 

 التسلل هن نقاط الضعف
يلـــ م معرفـــة نقـــا   ـــع  املســـتعمرين، فمـــ أً إن ســـيطرة أمريكـــا الـــحم العـــام يف  هسةةةألة:

اد العـــاملي لـــي  مطلقـــاً، بـــل هنـــاك نقـــا   ـــع  نظامهـــا اجلديـــد، وموقعهـــا القـــوي يف االقتصـــ
 اكن التسلل منق ومواجهتها حبكمة، وذلو ألن االقتصاد العاملي متعدد األقطاب.

الــحم مــا مــر ـ أ ــيم مــن االقتصــاد األمريكــي،  مـ ًأ: إن جممــل اقتصــاد أوروبــا املوحــدة ـ 
اىل أن  وشـــبق ذلـــو يكـــون اقتصـــاد منطقـــة شـــرق وجنـــوب شـــرق ،ســـيا بصـــورة اامـــة، م ـــافاً 

مستقبل االقتصاد األمريكي بري م مون، وذلو ألنق ماااخ يواجق مشـاكل قاسـية وصـعبة قـد 
يـــدد منـــو  واادهـــار  يف املســـتقبل، واكـــن أن نعـــد مـــن مجلـــة تلـــو املشـــاكل: العجـــ  يف امليـــ ان 
التجــاري، وبصوصــاً بالنســبة اىل بلــدان شــرق ،ســيا الفــااق الــحم مااــة وســتي مليــار دوالر يف 

 ة.السن
 وكالو املعاناة من ديون دولية مرتاكمة ت يد األل  مليار دوالر.

وهنـــاك مشـــاكل أبـــرة اديـــدة تنـــار ســـأمة االقتصـــاد االمريكـــي بـــاخلطر، ومـــن أمههـــا: 
تصـــادم النظـــام الرأ ـــايل املوجـــود يف الغـــرب مـــع الفطـــرة الســـليمة، والعقأنيـــة االنســـانية، ألهنـــا 
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ظـــام االقتصـــادي اإلســـأمي يســـيأر كـــل شـــيء خلدمـــة تســـيأر اإلنســـان يف بـــدمتها، بينمـــا الن
 اإلنسان مع ايفاظ الحم امللكية الفردية.

إن العج  يف املي ان التجاري األمريكـي، كـان مـن أسـباب منـو االقتصـاد الصـيين واادهـار ،  
كمــا وأدة إىل توســع االســت مارات األجنبيــة يف أمريكــا مــن قبيــل الصــي واليابــان، وقــد بــ ت 

واق األمريكيــة، وكــالو أدة اىل شــراء اليابــان ك ــرياً مــن املؤسســات الصــنااية ب ــااعهما األســ
واالقتصــادية واخلدماتيــة، والعقــارات وبريهــا مــن قطااــات االقتصــاد األمريكــي، م ــافاً إىل مــا  
كان لليابان من مبال  كبرية تتأل  من مأيي الدوالرات الحم أمريكا، وديـون بارجيـة أبـرة 

لـــ  مليـــار دوالر، كانـــ  أمريكـــا مدينـــة  ـــا لـــدوخ أبـــرة إ ـــافة إىل يتجـــاوا جممواهـــا اـــن أ
اليابان، وكـل هـا  املشـاكل االقتصـادية الصـعبة تشـكل بطـراً مسـتقبلياً الـحم سـأمة االقتصـاد 
األمريكــي، فلنــق وإن كــان ألمريكــا إمكــان لمــل هــا  الــديون الباه ــة نظــراً إىل إمجــايل النــات  

أربعـــة ،الي مليـــون دوالر، إال أن هـــا  الـــديون وتلـــو القـــومي األمريكـــي، الـــاي يقـــرب مـــن 
 املشاكل اخلانقة سوي تبقحم اااقاً للنمو السريع واالادهار القري .

ومـــن هـــاا وأم الـــق يظهـــر أن الســـيطرة األمريكيـــة الـــحم النظـــام اجلديـــد، وموقعهـــا البـــارا يف 
 ي  الصحيحة.االقتصاد العاملي ليس  حتمية بري قابلة للنفوذ، فيمكن مقابلتق باألسال

 
 صهريكا عهقاليد العولمة الجديدة

يل م أن تعي األمة اإلسـأمية مـا يـدور حووـا حـي ال يجـم اليهـا اللـواب ، ففـي  هسألة:
 .(846)«العام ب مانق ال يجم اليق اللواب »ايديث الشري : 

 ويف هــــاا ال مــــان أ ــــح  مقاليــــد أبــــواب العوملــــة وأدوايــــا الرايســــية بيــــد الغــــرب وأمريكــــا
بالاات، وها  األدوات واملقاليد تتيا وسيلة لبلـوس األهـداي، وحيـث إن منطـق االسـتعمار: 
اوــدي يـــربر الوســيلة، فـــأ تـــورع اــن أن تكـــون الوســيلة بـــري إنســـانية وال أبأقيــة، ومـــن هـــاا 
املنطلق فلن األدوات قد تكون اسكرية وسياسية تـارة، واقتصـادية وتقنيـة تـارًة أبـرة، وفكريـة 

 ال ة، بل وقد تكون ابارة اـن مراكـ  البحـث والتحقيـق أحيانـاً، ور ـا مراكـ  اخلـدمات و قافية 
االجتماايـــة، فـــلن معظـــم مراكـــ  البحـــث تكـــون مركـــ ة وموجهـــة إىل حبـــث األف ـــل، وابتيـــار 

                                                           
 .45كتاب العقل واجلهل    46ص 1الكايف:   (826)
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 األم ل، يف هاا االجتا ، وال  فحم ما واا من اآل ار الكبرية، والنتاا  املهمة.
اا النظام ملدة طويلـة ولـو نسـبيا، وقـد ذكـرت هـاا املعـىن لكين مع ذلو أشكو يف بقاء ه

يف كتاب أ يتق: )الغرب يتغـري( وذكـرت فيـق: بـأن كـل شـيء يكـون بـأي الفطـرة والعقأنيـة 
ال ينتهي إىل نتيجة  مودة، وأن اخل ي والـ واخ يف انتظـار ، ربـم مـا يكـون لـق مـن جولـة، كمـا 

 «.لةللحق دولة وللباطل جو »يف ايديث الشري : 
كتبتــق حــوخ مصــري االلــاد الســوفي  ونظامــق الشــيواي   (847)وقــد ذكــرت يف كتــاب ســابق

االشــرتاكي الــاي هــو بــأي الفطــرة والعقأنيــة وقلــ  فيــق ،نــااك: بأنــق يف طريقــق إىل اخلــ ي 
 العاجل والسقو  القري .

يء وكان كالو، ألن الوالدة كان  والدة الحم بأي الفطرة والعقأنية، وكلما كان الشـ
كـــالو فـــلن املـــوت احملتـــوم بانتظـــار ، وإن مصـــري  إىل الـــ واخ، وال يبقـــحم منـــق إال الـــاكر الســـيئ 
طــواخ التــاريو، كمــا بقــي الــاكر الســيئ للحجــا  والســفا ، ومعاويــة وي يــد، وابــن مرجانــة وبــين 
مـــروان، الـــحم طـــوخ التـــاريو، وذلـــو منـــا ألـــ  وأربعمااـــة ســـنة وحـــي هـــاا اليـــوم، وإىل مأيـــي 

التةةس تطلةةن  نةةار اهلل الموقةةدة والســني، وســينتهي مصــريهم يف يــوم القيامــة إىل األاــوام 
 لى ااهيدة

 نعوذ باهلل منها. (848)
 

 العولمة الغربية ليسف قدراً هحتوهاً 
إن العوملـة الغربيـة ربـم طابعهـا الكـوين ومـا توبأفـق مـن طاقـات وتوسـعها املسـتمر،  هسألة:

دأد مصري ال عام ال الث، أو مصري املسلمي فيما يفري سلفاً، بل إن هاا ليس  قدراً  توماً لا
املصري مـرتبط إىل حـدأ كبـري  ـا سـنعمل ةـن املسـلمي، وكيـ  سـنواجق التحـديأات، وال يفيـدنا 
جتاهــل مـــا يفـــري حولنـــا، أو االكتفـــاء برف ـــق فقــط، بـــل الينـــا أن نتمســـو بالعوملـــة اإلســـأمية 

اًء بالعمــل اخلــارجي فنحــافظ الــحم قيمنــا ومبادانــا واكننــا ومقومايــا ابتــداًء مــن اإلاــأم وانتهــ
 هداية اآلبرين إىل ذلو أي اً.

م افاً إىل أنق لي  األمر يف مستقبل العوملة رمجاً بالغي ، وال قـدراً حتميـاً ال نـتمكن مـن 

                                                           
 هو كتاب: )مارك  ينه م( . (821)
 .1-6سورة اوم ة:  (828)
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 تغيري  أو ايادتق أو نقيصتق، فأبد من  اولة فهم واقع العوملة الراهن، ورصد اجتاهـات تطورهـا
املعاصــر، لنســتطيع بعــد ذلــو تتبــع االجتاهــات األكــرب احتمــاالً للــتحكم يف مســتقبلها، وذلــو 
بقدر جدأنا وجهـدنا، وبقـدر سـعينا ومتابعتنـا، لكـنأ ذلـو حيتـا  إىل الـواي واإلاـأم يف كيفيـة 

 التعامل مع العوملة.
مع احملافظة الـحم  م ًأ املرأة املسلمة اليها أن ت ق  نفسها وتتطور المياً واملياً وتصدياً 

كرامتها وا ها وشرفها فأ تتبع األسلوب الغر  الاي ناخ من كرامتهـا. كمـا اليهـا أن تسـعحم 
 يف هداية املرأة الغربية إىل بريها وصأحها.

نعـــم الســـفر بوســـاال النقـــل ايدي ـــة، واالست ـــاءة باملصـــبا  الكهربـــااي، واالســـتفادة مـــن 
أ بـأس بــق ـ إال إذا اقت ـحم األمــر يف اإلنقـاذ إىل نبــاها  األجهـ ة الكهرباايـة ومــا أشـبق ذلــو، فـ

كمـا فعـل بانـدي بالب ـااع األجنبيـة، الـحم مـا ذكرنـا  يف )الفقـق: طريـق النجـاة( ـ لكـن ذلـو 
لي  هو معىن العوملة املطلقة، بل معىن ذلو هو: األبا بقدر االحتيـا  منهـا واالسـتفادة مـن 

 صايها ونبا طايها وفاسدها.
بة إىل تناوخ ما هو  ظـور يف ديننـا  ـا يصـاح  العوملـة، فيجـ  الينـا االمتنـاع وأما بالنس

منـــق، واإلمســـاك انـــق، ومناه ـــتق بشـــكل يـــؤدي إىل هدايـــة متناوليهـــا إىل الصـــواب، وتـــرك مـــا 
 ااتادوا الحم تناولق من امل رأات.

املســـاحقة وهكـــاا بالنســـبة إىل احملرمـــات األبأقيـــة واملفاســـد االجتماايـــة كال نـــا واللـــوا  و 
واالســتمناء ونــوادي العــراة ومــا أشــبق  ــا ترتتــ  الــحم العوملــة الغربيــة، فــالأام اجتنا ــا والســعي 

 إلنقاذ اآلبرين من مساواها.
واخلأصــة: إنــق يفــ  الينــا األبــا  حاســن العوملــة املعاصــرة إن كانــ  فيهــا  اســن، وتــرك 

نات العوملة ارتباطاً بالبنيـة التكوينيـة بل ومناه ة ما هو سيئ فيها، ومن املعلوم: أن اك ر مكوأ 
لعاملنـــا املعاصـــر، هـــو: ذاك التقـــدأم املتســـارع يف تقويـــة املعلومـــات، الـــ  شـــكل  برمأتهـــا حجـــم 
التـــدفق االســـت ماري للســـوق احملليـــة، ومـــن الوا ـــإ: أن اإلنســـان إذا م يشـــرت مـــن الســـوق ال 

ينــة يف قب ــة مجااــة مــن كبــار يكــون للســوق  ــل يف تلــو الــبأد، ومعــق فــأ يكــون العــام ره
امل ـــاربي والسياســـيي الـــاين يتـــاجرون بـــالعمأت واألوراق املاليـــة، وبالسياســـة اخلاصـــة، حـــي 

 توج  اندراجنا ل  املظلة الغربية م ًأ.
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ويلـــ م لتصـــدي م ـــل هـــا  األمـــور: أن تتمتـــع بأدنـــا بايريـــة السياســـية والتعدديـــة اي بيـــة 
لفقهـاء املراجـع والـاذ سياسـة السـلم والأانـ  ومـا أشـبق مـن واملؤسسات الدسـتورية وشـورة ا

 مقومات التقدم والبناء.
 

 العولمة عنجاة الغرب
يفـ  السـعي لنجـاة الغـرب مـن مسـاوئ العوملـة الغربيـة الـ  سـبب   ـرر اإلنسـان  هسألة:

  الغــر  أي ــاً، فــلن الــحم اإلنســان مســؤولية هدايــة أبيــق اإلنســان وإرشــاد  إىل اخلــري والصــأ
وسعادة الدنيا واآلبرة، الماً بأن الغرب لي  بأمجعق ادواً لإلسـأم واملسـلمي بـل هـم أاـداء 
ملا اامو  من اإلسأم، فلذا ارفوا حقيقة اإلسأم و احتق و وليتق ومطابقتق للفطرة اإلنسانية 
ألقبلـــــــوا اليـــــــق ودبلـــــــوا يف ديـــــــن اهلل أفواجـــــــاً، وقـــــــد ذكرنـــــــا يف كتـــــــاب )كيـــــــ  اكـــــــن تـــــــاة 

 : (845)ب؟(الغر 
إن الغــربيي أنــاس قــابلون للهدايــة، فــلهنم بشــر والبشــر بفطرتــق حيــ  اخلــري لنفســق ولغــري ، 

 ووجود بواهر التعص  فيهم ال يدخ الحم أهنم متعصبون.. 
، (890)كـان شـرقياً ولـي  بربيـاً   ودليل ادم تعصبهم قبووم للمسيحيأة، مع أن املسيإ 

لغــرب ومــا واالهــا أو يف بريهــا مــن ســاار الــبأد بــري فــالأام اهتمــام املســلمي ســواء يف بــأد ا
اإلسـأمية أن يــدبلوهم يف اإلســأم وذلــو بايكمــة واملواظــة ايســنة، والــأام أن يكــون هــاا 

 االهتمام قربة إىل اهلل تعاىل إلنقاذ البشرية من ويأيا.
  وقــــد كــــان تنحــــي الغــــرب اــــن املســــيحية إىل املاديــــة الغارقــــة يف الظلمــــات بســــب  إفــــرا

الكنيسة و اكم التفتيا وما إىل ذلو يف القـرون الوسـطحم، واإلفـرا  اـادة ينتهـي إىل التفـريط 
وبالعك ، ولـاا فلنـق يسـهل دبـووم يف اإلسـأم، فـلن اإلسـأم بااتـق نـاجإ ألنـق ديـن الفطـرة 
وال حيتــــا  إىل مؤونــــة اااــــدة إل بــــات حقانيتــــق، وهــــاا مــــن أهــــم مــــا يوجــــ  هدايــــة الغــــرب إىل 

 اإلسأم.

                                                           
للتحقيــق والنشــر،  ط، مــن اصــدارات مركــ  الرســوخ األاظــم صــفحة مــن ايجــم املتوســ 28يقــع الكتــاب يف  (825)

 م.1555هـ  1215بريوت لبنان اام 
 كان من الشرق وإالأ فهو من األنبياء أويل الع م الاين بع وا جلميع العام.  أي إنق (890)
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فـــالأام االهتمـــام الكـــايف لبيـــان أن اإلســـأم ديـــن ودنيـــا، ويهـــتم بـــأمور الـــدنيا كمـــا يهـــتم 
باآلبرة وي ـمن سـعادة كليهمـا، وان الـاي ال يتبـع اإلسـأم بكاملـق يبتلـحم  ـا أنـار بـق القـر،ن 

ـ واــااب  (891)ايكــيم: مــن بــراب الــدنيا ـ كمــا نشــاهد  اآلن يف أرقــحم ح ــارات الغــرب
عهةن ص ةرب  ةن ذكةري هةهن لةه هعيشةة  ةنكاً ،ن ايكيم، قاخ تعـاىل: اآلبرة كما يف القر 

عنحشره يوم القياهة ص مى 
(892) . 

( تفصــــيأً حــــوخ ا ــــطراب املنــــاه  الغربيــــة املوجبــــة  وقــــد ذكرنــــا يف كتــــاب )الغــــرب يتغــــريأ
 ال طراب اإلنسان الغر  بنفسق، فكي  باإلنسان املستعمر ل  نفوذ ؟

ان املــنه  اإلســأمي الصــحيإ مــن ناحيــة أبــرة يوجــ  فبيــان كــل ذلــو مــن ناحيــة، وبيــ
 توسيع داارة اإلسأم وك رة اإلقباخ اليق.

                                                           
 : فهناك مشاكل ك رية من الفساد األبأقي والعن  واجلراام واإليدا وامليدرات وما أشبق، فم أً  (891)

مليون مـواطن   11،الي أمريكي قتلوا يف حوادع ان  دابلية بأخ العقد األبري، بينما هناك  410أك ر من 
 كانوا  حية جلراام العن  يف الفرتة ذايا. 

ألـ  مسـدس  119واإلحصاءات تدخ الـحم ت ايـد العنـ  بـي الشـباب ويف املنـاطق الفقـرية وقـد جـاء يف تقريـر أن 
ألفــاً مــنهم  484مليــون طالــ  مدرســة يســرق منــق شــيء، بينمــا  2/4مريكيــة كــل يــوم، وأن جتلــ  إىل املــدارس األ

مدرس لل رب يف الشـهر أي ـاً، وألـ  مـنهم حيتـاجون  9400يتعرا لأاتداء اجلسدي كل شهر، كما يتعرا 
 من اجلراام املرتبطة بالقتل تتصل بامليدرات.  %20إىل العأ  الطك، و

ألسـري واالجتمـااي مـن أهـم اوامـل العنـ  هنـاك وكـالو مشـاهدة العنـ  يف وسـاال باإل ـافة إىل أن التفكـو ا
،الي مـن مشـاهد القتـل  8اإلاأم، فلنق مـع هنايـة املرحلـة االبتداايـة يكـون الصـبية األمريكيـون قـد شـهدوا حـوايل 

يف مشـاهدة وما ي يد الحم مااة أل  من أاماخ العن  األبرة حيث ان األطفاخ األمريكيي يق ون مـن الوقـ  
 التلف يون سنوياً أك ر من وق  ح ورهم للمدرسة. 

 .142سورة طق:  (894)
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 الغرب نحو التغيير

لعل بواهر األحداع تدخ الحم أن الغـرب أاـم مـن أمريكـا وأوروبـا، يف حـاخ تغـري سـريع، 
 ر ا ال متر اشر سنوات إال وحيصل التغيري.

 وأمام الغرب تغريان:
ةـــو اإلســـأم، وذلـــو إذا أحســـن املســـلمون التصـــري ومتكنـــوا مـــن تعريـــ  األوخ: التغـــري 

 .وأهل البي   وأمري املؤمني اإلسأم إىل الغرب بالكيفية ال  طبقها رسوخ اهلل
ال ــاين: التغــري ةــو اإلصــأ  النســك، ومــن الطبيعــي أن يكــون اإلصــأ  لصــا  اإلســأم 

 م.أي اً، فلن كل إصأ  وبري قد أمر بق اإلسأ
واقــــأء الغــــرب من اجــــون جــــداً مــــن الســــلبيات الــــ  أدت إليهــــا اي ــــارة الغربيــــة، وهــــم 

 يفكرون يف العأ  اجلدي وا، ومن مظاهر تلو السلبيات أمور:
األوخ: الفــراس الروحــي، فــلن املــادة ال متــ  الــرو ، كمــا أن الكنيســة اخلاويــة اــن املعنويــات 

 اياصل، وقد قالوا: فاقد الشيء ال يعطيق. الأامة ال تتمكن من أن تسد هاا الفراس
ال ــاين: الفو ــحم يف أمــور اجلــن ، فــلن ذلــو يوجــ  ان ااجــاً ل اــ ب واملعيــل، وللمتــدين 
وبـــري املتـــدين، حيـــث حيـــرم اإلنســـان مـــن ديء العاالـــة ويصـــرفق اـــن تربيـــة األجيـــاخ الصـــاية، 

 آبة وما إىل ذلو.م افاً إىل ما يسببق من األمراا اجلسدية والنفسية كالقلق والك
ومــن املعلــوم أن قانونــاً يبــيإ الســفور والبغــاء واللــوا  واألبــأء واخللــيأت يوجــ  ســقو   
كرامـة املــرأة، وبــرو  األسـرة اــن الــديء وايـرارة ال وجيــة والعااليــة إىل الـربودة وجعــل العــوان  

 .. (893)باملأيي

                                                           
ففي بع  اإلحصاءات: إن أل  طفل يستغلون جنسياً يف أملانيا سنوياً، ومليون طفـل يف العـام اارسـون الـداارة  (891)

 حالياً. 
ســنة مــن بأدهــم، وان هــؤالء  مأيــي شــي  يــتم يــريبهم يف كــل 2ويقــوخ تقريــر صــادر اــن األمــم املتحــدة: إن 

ألـ   900يربمون سواء ان طريق اخلديعة أو العن ، الحم  ارسة كل أنواع اخلدمات وان من بي هؤالء حوايل 
 امرأة يتم يريبهن إىل أوروبا الغربية وحدها سنويا. 
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لن كل موب  يقلل من ال الث: الت يم والروتي اإلداري الحم حساب حرمان الناس، ف
حريات الناس بقدر ، نعم بع  املوبفي  ن حيتا  إلـيهم، ولكـن الـبع  اآلبـر وهـم األك ـر 
األك ــر يف نظــام الغــرب ايــايل، يوجــ  بنــق اييــاة،  ف يــادة املــوبفي إىل حيــث واحــد لكــل 

مـران  مخسة اشر، توج  كب  ايريات وإهدار األمواخ واألوقات، وك ـرة الرشـاوة وتـأبري الع
كمــا هــو وا ــإ، ومــن هنــا تريــد الشــعوب الــتيل  مــن هــاا الت ــيم إىل املقــدار ال ــروري 

 فحس .
الرابــع: انعــدام الصــحة وتفشــي األمــراا بصــورة مدهشــة،  ــا م يكــن لــق نظــري يف تــاريو 
العــام اإلنســاين، وال شــو أن هــا  األمــراا هــي وليــدة اي ــارة املنحرفــة، وال فــرق يف انعــدام 

 ية والنفسية،  ا هي نتيجة القلق واجلشع وح  السيطرة، وما أشبق.الصحة اجلسد
 اخلام : االستعمار، حيث لق  رران:

هطةرة إنق خمال  للفطرة، فـلن اإلنسـان السـليم الـنف  ـ وهـم أبلبيـة النـاس حيـث صلف: 
ـ ال ير حم بأن يستعمر بـري  مهمـا كـان املـربر، ولـاا نـرة   (894)اهلل التس هطر الناس  لي ا

عوب تلــو الــبأد ـ الــحم األبلــ  األبلــ  ـ  ــد اســتعمار حكومــايم لــبأد العــام ال الــث شـ
 وبريها.

إن ايكـــام ال اكـــنهم اـــادة احملافظـــة الـــحم طبيعتـــي خمتلفتـــي: طبيعـــة االســـتيأء يف ب: 
اخلــار ، وطبيعـــة األبـــوة واخلدمـــة اإلنســـانية يف الــدابل، ولـــاا ســـرة اســـتعمارهم اخلـــارجي إىل 

                                                                                                                                                                      

هاا املرا الفتاك  وأما اإليدا فداء العصر، وهو يعد أبطر ادوة فريوسية يف تاريو البشرية قاطبة، حيث يصي 
مليون شـي  اـرب العـام، أبـراهم يف دوخ أفريقيـا السـوداء والواليـات املتحـدة األمريكيـة  10حالياً ما ال يقل ان 

 وأوروبا و،سيا. 
امـــرأة بريطانيـــة تبـــيأ أن نصـــ  الربيطانيـــات ااـــرتفن بعأقـــات مـــع الرجـــاخ بـــار  حيـــاين  900ويف اســـتفتاء  ـــل 

ن أهنن بري نادمات الحم ذلو!، االستفتاء الاي أالن انق يف حفلـة توايـع جـواا  )امـرأة ال وجية، وبالبيتهن كشف
العــــام( يف لنــــدن  ــــل نســــاء اارســــن السياســــة والصــــحافة والريا ــــة والتجــــارة واإلدارة والطــــ  واحملامــــاة واملقاولــــة 

 %15ســـــنة، و  62و  91ااـــــرتفن بال نـــــا وأامـــــارهن بـــــي  %24واجلمعيـــــات اخلرييـــــة، وكشـــــ  االســـــتفتاء أن 
لــديهن أوالد، ال ل ــان مــنهن ااــرتفن بــأهنن لســن أمهــات جيــدات ألســباب اــدة منهــا: بيــاب % 60مطلقــات، و

الوق  الكايف للجلوس مع العاالـة، واألنانيـة، والتعـ  يف العمـل الـاي يـنعك  سـلبا الـحم البيـ ، وفقـدان الوقـ  
 لبحث ق ايا مهمة مع األاوا .

 .10سورة الروم:  (892)
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 دابل بأدهم بنسبة أو أبرة، وهاا  ا ال تر حم بق شعو م.استعمارهم ل
السادس: الغرور الاي أوج  لبع  الغربيي أن  طط لتحطيم اإلنسـان الـاي ال يكـون 
من ارقق وقومق ودينق وجنسق ووطنق، بينما املعيار يف اإلسأم هو اإلنسان  ا هو إنسان، وقد 

 ألبأق جلميع الناس.أراد اإلسأم االرتفاع والتعايل ومكارم ا
 لاا أبا الماء الغرب يفكرون يف تاة البشر من ها  املآسي.

إن تغيــري الغــرب ةــو األف ــل اكــن اــرب العوملــة اإلســأمية والتعــري الــحم املنــاه  الفطريــة 
 .وأهل بيتق الطاهرون  السليمة ال  جاء  ا اإلسأم وبينها رسوخ اهلل 

 
 المنظمة العالمية اإلسالهية

من ال روري أي اً لنجاة الغرب تشـكيل منظمـة اامليـة إسـأمية لـت   ـاا األمـر، فـان و 
الفــــرد  فــــرد  ال يــــتمكن مــــن الوصــــوخ إىل اوــــدي املطلــــوب، وايركــــات اإلســــأمية يف الــــبأد 

 اإلسأمية وبري اإلسأمية وإن كان  ك رية لكنها ال ترتبط بع ها ببع . 
إذا أرادت تــاة الغــرب فهــي حباجــة إىل أمــور ك ــرية، مــن  وهــا  املنظمــة العامليــة اإلســأمية

أمههــا: الأانــ ، فــلن مــن ال ــروري الــحم ايركــة العامليــة الــ  تريــد تــاة الغــرب، ســلوك طريــق 
 الأان . 

هبما رحمة هن اهلل لنف ل م علو كنف هظاً  ليل القلب النفضوا هن قاخ سـبحانق: 
حولةةةك 

لمي، إالأ أن العلأـــة اامـــة، فتشـــمل حـــي بـــري ، فلنـــق وإن كـــان بـــاهراً يف املســـ(899)
 املسلمي بعدم  ارسة العن  معهم وذلو يف طريق اوداية والتبلي . 

صشةةدا   لةةى الكفةةاروأمــا قولــق تعــاىل: 
يــراد بــق يف حــاخ ايــرب ومــا أشــبق، وإالأ  (896)

خ الــحم م يكــن انيفــاً حــي مــع بــري املســلمي أي ــاً يف ايــاالت العاديــة، كمــا يــد فــالنك 
 .ذلو سريتق العطرة وسرية األامة املعصومي 

والــأام يف تــاة الغــرب اــدم  اربــة الكنــاا  وإن حاربــ  ايركــة، وذلــو لعــدم االنشــغاخ 
باجل ايــات فــان املهــم الوصــوخ إىل النتــاا  املر ــية ال مــا هــو حقــي ومــا هــو حقــو يف األمــور 

                                                           
 .195ة ،خ امران: سور  (899)
 .45سورة الفتإ:  (896)
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 العادية كما يف مقام التياصم. 
كانــ  صــعبًة جــداً الــحم الــنف  لكنهــا م مــرة جــداً يف الوصــوخ إىل وحركــة الأانــ  وإن  

 اودي وهو تاة الغرب، والعاقل يقدأم الصعوبة الحم الفشل واألهم واملهم. 
والأانـ  لـي  يف بعــد السـأ  فقـط، بــل يشـمل حـي الكلمــة والنظـرة واإلهانـة وبريهــا،  

أن تكـــون افيفـــة بـــري  كمـــا يشـــمل وســـاال اإلاـــأم كالصـــح  واجملـــأت ومـــا أشـــبق، فيجـــ 
ادهةن عال تسةتوي الحسةنة عال السةيية انيفة وإن امـل الطـري بأشـد العنـ ، قـاخ تعـاىل: 

عهةا يلقاهةا إالّ الةهين  بالتس هس صحسن ههذا الهي بينك عبينه  داعة كأنه علس حمةيم 
لبرعا عها يّلقاها إالّ ذع حل  ظيم

(897) . 
 

 الخدهاض اإلنسانية
ركــة الــ  تريــد تــاة الغــرب: تقــدم اخلــدمات اإلنســانية للغــربيي، مــن أهــم مــا يلــ م الــحم اي

بـــأن يهـــتم املســـلمون  دمـــة اإلنســـان  ـــا هـــو إنســـان، مؤمنـــاً أو بـــري مـــؤمن، مســـاملاً أو بـــري 
 مسام.. 

 فان اخلدمة أهم ما يقرب القلوب و  ع األروا . 
فـــتإ املصـــاري ســـواء كانـــ  بـــدمات صـــحيأة، أو اجتماايـــة، أو  قافيـــة، أو اقتصـــادية ك

وصـــناديق اإلقـــراا اخلـــريي وإيفـــاد فـــرص العمـــل للعـــاطلي، أو تـــ وي  الشـــباب والفتيـــات، أو 
 إنعا  الفقراء، أو بري ذلو  ا هو ك ري.. 
، كمـا أاطـحم ألهـل (898)أاطحم املاء لكفـار بـدر وقد ورد يف ايديث: إن رسوخ اهلل 
 . (895)مكة املاخ الك ري يف حاخ  اربتهم لق

 . (860)أاطحم املاء ملعاوية وأصحابق وهو يف  اربتق  املؤمني الياً كما أن أمري
 وأبرياً قتلو .   (861)أاطحم املاء للاين جاءوا لقتالق واإلمام ايسي 

                                                           
 .19-12سورة فصل :  (891)
 لإلمام املؤل  )قدس سر  الشري (. 410ص 1راجع كتاب )وألوخ مرة يف تاريو العام(   (898)
 .112ص 4راجع كتاب )وألوخ مرة يف تاريو العام(   (895)
اإلســــــأمية يف اهــــــد أمــــــري  ، وكتــــــاب )ايكومــــــة126ص 21وذلــــــو يف حــــــرب صــــــفي، راجــــــع حبــــــار األنــــــوار   (860)

 ، لإلمام املؤل .11( صاملؤمني
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 إىل بري ذلو من القص  الواردة  اا الشأن. 
 للقأــوا»وهــاا هــو شــأن اهلل ســبحانق وأنبيااــق وأوليااــق مــع أاــدااهم، وقــد ورد يف ايــديث: 

 . (862)«بأبأق اهلل
والأام يف ذلو مأحظة مجيع اجلوان  حي ال يكون إفرا  من جهة والتفريط مـن جهـة 

 أبرة.
وقـد يــ ام اااــم أن الغــرب اكتفــحم مــن هـا  اجلهــة اخلدماتيــة، فهــو ال حيتــا  إىل بــدماتنا، 

هــو  ولكــن بعــد دراســة الغــرب نــرة ك ــرة احتياجاتــق إىل بعــ  اخلــدمات اإلنســانية.. فاإلنســان
اإلنسان سواء كان يف الغرب أو الشرق، حولق حشد من اياجات، وليط بـق املشـاكل مهمـا  

 كان مرفهاً ومنعأماً. 
كمـــا أن اإلنســـان بشـــكل اـــام حيـــ  اخلـــدوم الـــاي ينفعـــق و دمـــق مهمـــا كـــان بينـــق وبـــي 

 . (863)«اإلنسان ابد اإلحسان: »اخلدوم بون أو شحناء، قاخ اإلمام الي 
 .(864) «سان يستعبد اإلنساناإلح: »وقاخ 
إهنــــم ـ أي النــــاس ـ صــــنفان إمــــا أل لــــو يف الــــدين أو نظــــري لــــو يف : »وقــــاخ 

 . (869)«اخللق
 . (866)«جبل  القلوب الحم ح  من أحسن إليها وبغ  من أساء إليها: »وقاخ 

فلن م ل ها  اخلدمات تقرب بري املؤمني إىل اإلاان، وبري الصايي إىل الصـأ ، واهلل 
 انق املسدأد املستعان.سبح

                                                                                                                                                                      
املاء للحر بن ي يد الرياحي وجند ، حي رشفوا اخليل ترشيفا، وذلو قبـل نـ ووم بكـربأء، راجـع  حيث أاطحم (861)

 .456ص 2تاريو الطربي  
 .24ب 145ص 98حبار األنوار   (864)
 .8111  4ي 2ب 9ق 189برر ايكم ودرر الكلم: ص (861)
 .8114  4ي 2ب 9ق 189برر ايكم ودرر الكلم: ص (862)
 كتبق إىل األشرت النيعي ملا وال  الحم مصر وأاماوا.  من كتاب لق  91هن  البأبة، الرساال:  (869)
 215. وص9846املـوج ة الـ  م يسـبق إليهـا   ومن ألفاظ رسوخ اهلل  181ص 2من ال حي ر  الفقيق:   (866)

 9511. 
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 االستنتاجاض
 وأبرياً اكن تليي  ما ذكر بشكل موج  املساال التالية:

 المسألة ااعلى
إن العوملـــة الغربيـــة  ـــاا الشـــكل ال تكـــون بصـــا  البشـــر حقيقـــة، حيـــث م يكـــن  هسةةةألة:

ة هـي الـ  تكـون بصـايق متامـاً حيـث اإلنسان  ا هو إنسان احملور فيهـا، نعـم العوملـة اإلسـأمي
إهنا تتمي   ي ة تقدم حقوق اإلنسان اليها وجعلها املؤشر الرايسي لتوجيق مسار العوملة، فلهنا 

 وحدها ال  جتمع بي النمو واالادهار، والعدخ واألبأق.
ت، وال  فـــحم أن ابطـــر مـــا يواجـــق البشـــرية يف جمـــاخ العوملـــة هـــو جتريـــد العوملـــة مـــن املعنويـــا

والنظـر إليهــا بعــي واحــدة، الـحم أهنــا اوملــة اقتصــادية لكسـ  األربــا  املاديــة فقــط دون بعــدها 
 املعنوي واإلنساين.

دولــة مــن  28ففــي بعــ  التقــارير: أن  ــروة  أ ــة أبنيــاء أمــريكيي تعــادخ أو ت يــد  ــروات 
شيصــــاً  28ن  ريــــاً يف العــــام اتلكــــون ألــــ  مليــــار دوالر، وأ 499دوخ العــــام الفقــــرية، وأن 

مليـــار نســـمة، وأن  1.1أمريكيـــاً ت يـــد  ـــرويم الـــحم  ـــروة الصـــي الـــ  يصـــل اـــدد ســـكاهنا إىل 
شيصـًا ـ كافيـة لكـي تـؤمن  449% مـن  ـروات الــ 2أربعي مليار دوالر فقـط ـ أي مـا يـوااي 

لكل سكان املعمورة اخلدمات االجتمااية األساسية الـ  حيتـاجون إليهـا، أي الغـااء والصـحة 
 مليا  والتعليم.وا

واليــق: فــأ اكــن قبــوخ فكــرة هيمنــة األســواق بصــورة مطلقــة الــحم امليــة العوملــة، ليكــون 
 الربإ وحد  هو أساسها يف بياب من االاتبارات اإلنسانية وحقوق اإلنسان وكرامتق.

وكـــالو ال اكـــن أي ـــاً قبـــوخ فكـــرة اســـتيدام اأقـــات القـــوة السياســـية لفـــتإ األســــواق 
وب وهــا قهــراً مــن دون مرااــاة القــواني اإلنســانية اإلســأمية كقــانون ال  ــرر ومــا  العامليــة قســراً 

 أشبق.
مــ ًأ: نــرة املســتعمرين مــن الغــربيي يــدامون ال رااــة يف بأدهــم وبشــكل جــامع وصــورة 
تامـــة، ولكـــنهم ال يـــرتددون يف لطـــيم ارااـــة الـــدوخ األبـــرة وتـــدمريها بالكامـــل، وذلـــو مـــن 
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حة وبري ،  ا ي يد من تبعية ها  الدوخ، ويؤ ر بالتـايل الـحم حقـوق بأخ  غط السوق املفتو 
 ها  الشعوب، وي يد يف معانايا من الفقر وايرمان، واجلهل واألمية.

 المسألة الثانية
إن جتاهل ،ليات السوق أو القف  فوقهـا لـي  بصـحيإ وبـري  كـن، إذ تصـور أن  هسألة:

سـتوفأر لنـا بطبيعتهـا التواانـات الـ  ال نسـتطيع ةـن قوة السوق أو العلـم والتقنيـات هـي الـ   
مـــن لقيقهـــا، تصـــور بـــري صـــاا ، وذلـــو ألن الســـوق والعلـــم والتقنيـــات وإن كـــان وـــا وبكـــل 
تأكيـد قـوة اظيمــة وتـأ ريات كبـرية ال اكــن إنكارهـا، إال أن الينـا أن نعــري أهنـا جمــرد أدوات، 

، كمـــا أصـــبإ النظـــر إليهـــا اآلن كـــالو، وأهنــا فقـــط وســـيلة وليســـ  بايـــة وهـــدفاً يف حــد ذايـــا
وذلـــو بعـــد أن فر ـــها أصـــحا ا بقســـر الـــحم اجملتمعـــات البشـــرية، وتســـبب  يف بلـــق مشـــاكل 
ااتيــة، وأامــات قاســية، ال يعــري أحــد وــا خمرجــاً وال منجــحم منهــا إىل هــاا اليــوم، وهــي ك ــرية 

 نشري إىل بع  منها:
بنيـــاء والفقـــراء الـــحم مســـتوة اجملتمعـــات اوـــوة الطبقيـــة الـــ  تتجـــار يومـــاً بعـــد يـــوم بـــي األ

 والدوخ.
ايــروب الداميــة مــن أجــل الــتحكم يف مصــاار الشــعوب، ومصــادر الطاقــة، وميــا  الشــرب 

 الشحيحة.
فقــــدان  قافــــة التعدديــــة الداايــــة للتفــــاهم والتقــــارب، وتشــــجيع حــــ  األنانيــــة املؤديــــة إىل 

 التشت  والتفرق.
ــــا، و  ــــ  املنظمــــات اإلرهابيــــة واصــــابات املافي ــــربط بــــي جتــــارة امليــــدرات، وبــــاهرة العن ال

 واإلرهاب وما إىل ذلو.
 المسألة الثالثة

إن العام اليوم أصبإ حباجة ملحأة إىل مشروع ااملي تلتقـي انـد  شـعوب األرا  هسألة:
ــد كــل هــا  الشــعوب، ويســمإ وــا يف نفــ  الوقــ  بالتمــاي  الــاي  وجتتمــع اليــق، مشــروع يوحأ

 كل شع  لنفسق.حيفظ ارب  اووية وأصالة  
وينبغــي وــاا املشــروع أن يقــوم الــحم أســاس املســاواة ومــن دون أي تبعــي ، حــي يســتطيع 
أن يبلــ  هدفــق األساســي الــاي هــو لقيــق الســأم والتقــدم للبشــرية كلهــا، وتــوفري إدارة جيــدة 
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 لشؤوهنا املشرتكة مجيعها.
هــا هــاا املشــروع، هــاا ويعتقــد الــبع  أنــق لــي  هنــاك مبــادئ أساســية اكــن أن يرتكــ  الي

أف ـــل مـــن املبـــادئ الـــ  ارتكـــ  اليهـــا قيـــام األمـــم املتحـــدة يف أاقـــاب ايـــرب العامليـــة ال انيـــة، 
وذلو اندما كان  خماطر ايرب قاامة يف األذهان وما لة أمام العام، ويقصد أوليـو الـبع  

بأنق ما أحوجنا  بتلو املبادئ: مي اق األمم املتحدة واإلاأن العاملي يقوق اإلنسان، ويقوخ:
اليوم للتمسو بتلو املبادئ الواردة يف ها  املعاهدات واملوا يق، واإلبـأص وـا واإلذاـان  ـا 

 من جديد حي نستطيع من إنقاذ ااملنا.
ولكن بفل هاا البع  ان أن النظام األف ل، الاي اكن أن يرتكـ  اليـق هـاا املشـروع، 

تحــدة هــو: مــا جــاء بــق اإلســأم العظــيم، وبلأــ  لــق والــاي أبــا مــن نــور  أي ــاً مي ــاق األمــم امل
، فلنق النظـام الشـامل والكامـل، الـاي يسـتطيع أن وأهل بيتق الطاهرون  الرسوخ الكرم

 يلك حاجيات اإلنسان، وحيرتم حقوقق املشرواة، وينشر العدخ والقسط يف العام.
م حباجـــة إىل إصـــأ  كمـــا إن منظمـــة األمـــم املتحـــدة وكـــالو ،ليايـــا وأدوايـــا، هـــي اليـــو 

جــاري، ليســتطيع مــن مواجهــة العــام املتغــري اجلديــد، فلــم يعــد شــكلها اورمــي القــدم، الــاي 
قامــ  اليــق األمــم املتحــدة، والــاي كــان يعتمــد الــحم تركيــ  كــل الســلطات صــاحبة القــرار يف 
ل جملـــ  األمـــن، يصـــلإ اليـــوم لعـــام شـــديد التمســـو باملباشـــرة يف الـــاذ القـــرار، أو الـــحم األقـــ

باملشــاركة، فقــد أصــبإ مــن ال ــروري اليــوم أن تتيــا القــرارات قريبــاً مــن القااــدة، حــي تكــون 
أقرب إىل الواقع، وأجدر بالتطبيق يف اخلار ، فلنق كم من قرارات الايا اجلمعية العامة ل مم 
املتحدة وبقي  جمرد حرب الحم ورق! وكم اج  جمل  األمن صاح  السـلطة العليـا اـن الـاذ 

 د قرار ملواجهة أكرب الكوارع وأاظم ايوادع؟.جمر 
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 هصير العولمتين: الشرقية عالغربية

إن املســـلمي كمـــا رف ـــوا العوملـــة الشـــرقية الشـــيواية، وحاربوهـــا حـــي أســـقط ،   هسةةةألة:
كــالو اليــوم هــم بالنســبة إىل العوملــة الغربيــة الرأ اليــة، فــلن يف نظــرهم بــل نظــر كــل أصــحاب 

جــدان ايــر، ومجيــع ذوي ال ــماار اييــة، أن العوملــة الغربيــة الرأ اليــة  ــاا العقــوخ الســليمة والو 
الشكل املوجود هي كالعوملـة الشـرقية الشـيواية يف أهنـا م تؤسأـ  الـحم أسـ  اقليـة ومنطقيـة، 
وال الحم قوااد إنسـانية وأبأقيـة، وكلمـا كـان شـيء كـالو م يكتـ  لـق البقـاء واخللـود، وإمنـا 

والســقو ، كمــا ســجل  العوملــة الشــرقية الشــيواية لنفســها ذلــو بعــد أن  يســجأل لنفســق الــ واخ
 فسدت وأفسدت كل شيء   اال  إىل بري رجعة.

وكالو سوي يكون وان قري  مصري العوملة الغربيـة الرأ اليـة، حيـث إهنـا م تكـن مبنيأـة 
ـا الـحم ااسـ  م اديـة جافـة، الحم ااس  إنسانية أبأقية، وال الـحم قوااـد منطقيـة اقأنيـة، وإمنأ

وقوااـــد اقتصـــادية حبتـــة، التعـــري للما ـــل قيمـــة، وال للقـــيم قـــدراً، وال تعـــري لإلنســـانية وانـــاً، وال 
 ل بأق وقراً، ولالو فسدت وأفسدت.

فلنأق كلما يكون السباق والتناف  بي اإلنسان واإلنسـان مـن أجـل الغلبـة والسـيطرة، ومـن 
واألربــــا ، ال يكــــون هــــاا الســــباق ســــباقاً  أجــــل ال ــــروة ومصــــادر الطاقــــة، ومــــن أجــــل التســــويق

إنسانياً، وال ذلو التناف  تنافساً اـادالً وبنأـاًء، وكلمـا كـان الشـيء كـالو كـان مهـدداً بالفنـاء 
والــ واخ، ألنأــق حيمــل يف جنباتــق وبــي طياتــق اوامــل الفنــاء والــ واخ، فتســاهم هــا  العوامــل يومــاً 

الســواء، م ــل مــا ســامه  تلــو العوامــل يف  الــحم أفــوخ تــم أوروبــا، وســقو  قــوة أمريكــا الــحم
 الق اء الحم بنية االلاد السوفي ، وسقو  املعسكر الشيواي، واندراس ، ارها ومعاملها.

واألمــر الــاي يبقــحم هــو اإلســأم، الــاي يفمــع بــي النمــو واالادهــار، والعــدخ واألبــأق، 
تنـاف  الـحم كـل مـا يكسـ  وسعادة الدنيا واآلبـرة، ويـداو للسـباق إىل الف ـيلة والتقـوة، وال

ال واب واجلنة مـن امـل اخلـري واإلحسـان، والسـماحة والسـياء، واجلـود والكـرم، ولـالو صـرأ  
بعــ  احملققــي مــن المــاء الغــرب األوروبيــي واألمــريكيي يف كتــبهم: بأنــق ســوي ال اــر الينــا 

وبـــري   ســـوة فـــرتة بـــري طويلـــة حـــي حيكـــم اإلســـأم العـــام كلـــق، وينشـــر اليـــق رمحتـــق وادلـــق،
هةةو الةةهي وبركاتــق، وقــد أبــرب بــالو القــر،ن ايكــيم مــن قبــل وذلــو حيــث قــاخ ســبحانق: 
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 العولمة بين هفترق الطرق

وحــة إننــا يف الواقــع اخلــارجي اليــوم أمــام مفــرتق طــرق، فلمــا أن تكــون العوملــة املطر  هسةةألة:
نأبـا بعـدها اإلنسـاين واملعنـوي  الحم الساحة العامليـة هـي اإلنقـاذ ايقيقـي للبشـرية وذلـو بـأن 

فتكــون بالفعــل لصــا  البشــرية، وهــاا ال يتحقــق إالأ يف بــل العوملــة اإلســأمية ايكيمــة، الــ  
 جتمع بي العدخ واألبأق والنمو واالادهار.
سـاين واملعنـوي، وتسـتمر هيمنـة األسـواق وسياسـة وأما أن تتجرد العوملة من هاا البعد اإلن

الربإ وحدها وتبقحم هي احملرك الوحيد للعوملة، فتصبإ العوملة بالو مرحلة جديدة من مراحل 
 اويمنة واالستعمار اجلديد كما اليق العوملة الغربية اليوم.

فاً إىل أن واليـــق: فـــلن التغيـــري  كـــن لصـــا  البعـــد اإلنســـاين اـــرب العوملـــة اإلســـأمية، م ـــا
العوملة ليس  قدراً تتحكم فيق دولة واحدة، أو يستبد بق ادد قليل مـن الـدوخ، وإمنـا للجميـع 
املشاركة فيق، والعمل الحم يايبق وتعديلق، وهاا اإلسـأم ايكـيم، وكتابـق السـماوي، ودسـتور  

يـادة الشـعوب اخلالد، واوملتق ايكيمة ال  ت من سعادة الدنيا واآلبرة، بري اوملة تستطيع ق
إىل ســاحل األمــن واألمــان، وشــاطئ الســعادة والســأم، فــلىل العمــل مجيعــاً مــن أجــل تطبيقهــا 

 وتعميمها إن شاء اهلل تعاىل. 

                                                           
 .5. سورة الص : 11 سورة التوبة: (861)
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 خاتمة

كانــــ  هــــا  منــــاذ  مــــن املســــاال الشــــراية يف العوملــــة االقتصــــادية، والسياســــية، واملدنيــــة، 
كمـــا ارفـــ  صـــرحية يف متحورهـــا حـــوخ واالجتماايـــة، وال قافيـــة الـــ  جـــاء  ـــا اإلســـأم، وهـــي  

احرتام حقوق اإلنسان وإكرامق، وتبجيلق وإا اا ، وتسيري كل شيء يف الكون لـق، وصـبأها يف 
صايق وصأحق، والـ  جتمـع كـل مقومـات السـعادة واونـاء لـق، وتشـمل مجيـع مـؤهأت الرقـي 

لعــدخ واألبــأق فينبغــي والتقــدم يياتــق، وبكلمــة واحــدة: إهنمــا جتمــع بــي النمــو واالادهــار، وا
للجميـــع، وباصـــة أصـــحاب اخلـــربات وال قافـــات العاليـــة العمـــل مـــن أجـــل تطبيـــق مـــا جـــاء بـــق 

 اإلسأم ليسعد اجلميع ويهنأ بايياة والعوملة الصحيحة إن شاء اهلل تعاىل. 
 وهاا ،بر ما أردنا بيانق يف هاا الكتاب، واهلل املوفق للصواب.

وسـأم الـحم املرسـلي وايمـد هلل رب العـاملي وصـلحم  سبحان ربو رب الع ة اما يصفون
 اهلل الحم  مد و،لق الطاهرين.

                                        
 قم المقدسة                                        
 هحمد الشيرازي                                         
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